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 .הכרדה תורבוחבו םירפסב הוולמהו 3%" וא 5%" םינוטילקת יבג-לע תשגומה ,ישיאה בשחמל הרשעהלו דומילל תוינכת תרדס איה "תילגת"

 .םירגובמלו רעונל ,םידליל תדעוימ איה .תיבבו רפסה-חיבב וימאותו ופאו-ק6 יבשחמב הלעפהל תדעוימ "תילגת"

 .םינוש ןכות ימוחתב אטוז םלוע םע תורכיהו קחשמ לש ךרדב תודמול ,גשחמ ימושיי :םינוש תוליעפ יגוס דמולל העיצמ "תילגת"

 :"תילגת" לש תודמולה תשיכרל םיכרד יתש רפסה יתבל עיצמ חטמ

 ,יזנעפ דח ןפואב ,חטממ רפסה תיב שוכרי ,וז תורשפאל םאתהב

 רפסה תיבש הדמול לכל .ותושרבש םיבשחמה רפסמכ הנגה יגלפ

 רפסמל הקתעהל ןתינה דחא ןוטילקת הרובע קפוסי ,שוכרל ונילחי
 ושאכ קר הדמולה תא ליעפהל היהי רשפא .םיקתוע לש לבגומ יתלב
 .בשחמל רבוחמ הננהה גלפ

 תיבש "תילגת" תרדסמ תודמולה לכ לש הלעפה ורשפאי הנגהה יגלפ
 תפסוה ןכו ,רפסה תיב תושרבש בשחמה תודמע לע שכר רפסה
 .תושדח תודמול
 ימוחת יפל תודמול "לס" לש תנוכתמב שוכרל ןתינ תודמולהמ קלח
 ןפואב הליזומ וז הטיש .(ןלהל תודמולה *ילס* טוריפ האר) ןכות
 .הדיחיל תולעה תא יחועמשמ

 תיבב וא תיבב שומישל תודדוב תודמול שוכרל ןתינ .וז ךרדל םאתהב
 .הלעפה ךירדמו ןגומ ןוטילקת לולכת הדמול לכ .רפסה
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 .קיכ2יק ת/222022כ770
 44 ביבא תמר נפשננ ד ת 14 רנחאלק 'חר
 44118ו% סקפ .0סנ-4440ו80 .)ס

 .-וקנומ

 תוזמווה טוויפ
 הדמולה םש

 ירטונואינ רעשמ

 \ואסזוסא האג( ץקסה

 םירפסמה תדבעמ

 ?לקלקתמ ןונשחסהשנ םישוע המ
 'ז התיכל הקיםיפ ירותפו רוקח"

 'ח התיכל הקיסיפ "רותפו רוקח"

 םינותנ לוהינל תכועמ - לקוית
 *הקיטמתמב בשחמ יקחשמ "לס*

 **ארקנה תנבהבו ןושלב בשחמ יקחשמ "לס"

 ***תילונאב בשחמ יקחשמ לס"

 י''יבשחמ 'ִמושיי "לס"

 ה

 הדמולה םש

 לקוית

 בתכ לק

 בשח לק |
 ו תילוכשא

 2 תילונשא

 תורסח תויתוא

 !התוא שחנ

 ג-א דחא וקנ הענרא
 ויד דחא וקב הענרא |

 גדס אוש + ערינושל

 גיא ןוכשח - 'םיקחשמ השולש"

 ו-ד ןובשח - 'םיקחשמ השולש"
 תילגנאו ןושל < :םיקחשמ השולש"
 םירבש לש ןומרא

 51 ו 6
 א-55-א0 1-אא5 וס 1

 ₪-55-0 05 5וסזיסנ 2

 ₪-₪0-55 (-אאפ א61066ע60006000 1
 ו -55-א0ב \.-אא5 600 2
 לעפמה
 ךלמה קוח

 םילכימ תודיח |

 ?לקלקתמ ןונשחמהשכ םישוע הוט

 תודמולה

 |ה'ויהמו
 [ח"שב) קתועל ריחמ

 + 15-6 | 2 קתוע
 םיקתוע | םיקתוע | םיקתוע | | דחא

 ם'רי'הח מ ה ו

 (ת"שב) רפס יתנל קחועל ריחמ
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 ךרועוו רבד

 םייונמ תואמ ןורחאה שדוחב ונילא ופרטצה ררחתשהש ךורד ץיפק ומכו ,המייתסה ץרפמה תמחל

 ומייקתה ןורחאה שדוחבו ,האלמ תוליעפל רבע ףיכו םסיבשחמ לש בשחוממה ןודעומה .םישדח

 תוליעפה .הלא םישגפמב ופתתשה סיבר םיחרואו ןודעומ ירבח .+ראב םינוש תומוקמב סישגפמ

 לש בשחוממה ןודעומח לש תיצראהח החיתפב עיגת איה האישלו חספה תשפוח רחאל שדחתת :

 .ינוז שדוחב םייקתתש ,ףיכו םיבשחמ | 7
 תוירקיעה וניתורטממ תחא .תיבב הדימלל בשחמה לוצינב תקסוע הז ןויליגב תיזכרמה הבתכה | <

 םכתא דחיו ,אשונב קוסיעה תא ביחרנ סיבורקה תונויליגב ,ןכלו ,הזצה אשונה דודיעו חותיפ איה

 תונויסינ לע ונל ובתכ .םכלש הלועפה ףותישל םיקוקו ונא ךכ סשל .חטשב ומושיי תא קודבכ [ ו

 ,םידלי - ונלש םיארוקה רוביצ תא ןיינעל םילוכיש תונויער וחלש .תיבב בשחמה לוצינ לש םיעמעמ =
 .סירומו סירוה ,רענ =
 ,רנדולוק לעי תא הז ןויליגב חראמ ףיכו םיבשחמ .רפסה יתבב םג תבחרתמ תבשחוממה הדימלה | >>

 רנדולוק לעי תראתמ התבתכב .זכרמה זוחמ לש ,ךוניחב םיבשחמל הכרדהה וכרמ תא תלהנמה

 חראאל לדתשנ םיאבה תונויליגב .םיבר רפס יתבב תמקרתמו תכלוהה ,תבשחוממה תואיצמה תא

 ,רפסה יתבב םיבשחמה סוחתב תויושחרתהו תונויער לע רפסל חמשנו ,הז םוחתב סיחמומ דוע

 .דועו םינודעומב

 ,דואמ ונל תובושח םכיתובוגת .תולאשו תוינכת ,םיבתכמ ,תובר תוינפ ונילא ועיגה ףיכו םיבשחמ לש ינשה ןויליגל הבוגתב

 .סיבשתמה םוחתב םירחא םיאשונ לע ןכו ןותיעה יאשונ לכ לע םכלש הבוגת לכ לבקלו ךישמהל חמשנו

 בתכנש ןויער ונאבה ןכ ומכ .םירחא םיתנכתמו ,רעונ ינב לש תונויער וב ונבלישו ,ןויער הז רודמ תא ונבחרה הו ןויליגב

 .ינורטקלא ןויליג לש םושייכ

 .לקספב םסיניינעמו םימדקתמ תונויער ןויליג לכב ונל איביש ,סילגס ינוי לש תובתכ תרדסב ונחתפ

 רתוי לק םכל היהי תעכש םיווקמ ונאו ,ןיינעמו בכרומ סלועל רהוצ סכינפב תחתופ סיכסמה יגוסב תקסועה הבתכה

 .שוכרל יאדכ ךסמ הויא טילחהל

 וניארוק ולאשיש תולאשל סחייתהל לכונ הז רודמב .וניניבש םימדקתמל דעוימה ,בשחמה יכבנב רודמב םיכישממ ונא

 .ונילא וחלשי םהש סיאשונל וא ,םימדקתמה

 לכל ,ישיא ןכואב םינופ וא .ונממ ונהיתש סיווקמ וגאו ,וימדוקמ רתוי ןווגמו בחרומ אוח ףיכו סיבשחמ לש ישילשה ןויליגה

 !וגנותיעל סייונמכ סיארוק דוע ופרצ - ףיכו סיבשחמ לש סיארוקה תחפשמ תא ביחרהל םיעיצמו ,וניארוקמ דחא
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 :תנשמ תכרוע

 :תיפרג תבירעו בוציע

 :תינושל תכרוע

 :יפרג עוציב

 :םיפתתשמ

 :םיריעצ םיבתכנ

 :תכרעמה םלצ

 :תכירכו תסטפדה

 ןייטשנייב ןימינייב

 בקעי תירש

 סירק ילריש

 טיבש הקבר

 ולש ילש

 ןודרוג דוד
 ןייד הנילמ

 טופיירד סומע

 בקעי תירש

 רינל יויל

 זעירמ םרוי

 סילגס ינוי

 ןומולוס ימר
 ןויטשנייפ ינב

 רנדולוק לעי

 סירק ילריש

 קינדור ודררח

 ימיחר דוד

 לארה איג

 ןייטשנייפ תידוהי

 גובנוור ירוא

 רדנלטוש ולסרמ

 יריאמה סופד

>9 
 :רעשב

 -בשחמה

 .םידומילל שדח רבח

 .7 *זמע הבתכ האר

 רדנלטוש ולסרמ :םוליצ

 סירק ילריש :בוציע

 ם יי יש התו

 םידומילל שדח רבח - בשחמה
 .ופסה תיבב תרמגנ הניא הדימלה | טיט שנייפ ינב

 .תיבב בשחמב שומישה לעו תואיצמה ,ןוזחה לע

 תואיצמ וא םולח .-
 שמתשהל ןתינ דציכ תרפסמ

 .התיכב בשחמב

 המחלמ ןמזב תרושקת
 ןיב המחלמה ןמזב הכרענש תינורטקלא תובתכתה

 .תירבה תוצראמ םידליל לארשימ םידלי

 וב שיש המו ןקנקה - טקסידה ועד
 םיטיב לש ןקנק אלא וניא טקסידה [1וד גד
 .0 ,1 :דבלב תויתוא יתש ,ובזלה

 הלוע רפה 7
 ?גצה ירוחאמ רתתסמ המ | בקעי תירש /

 "םיכסמה םלוע*ב - רדס םישוע

 ו?..םיבשחמ םידמול ךכ
 ----..ןוילוגב המסרפתהש ריקחתה תבתכל ךשמהב תובוגת
 .רפסה יתבב בשחמה ידומיל אשונב 2 'סמ



 םיבתוכ םיארוק
 םיארוק יבתכמ

 םק'לוק

 לוממ ןכשה
 ?דידי וא בשחמ [ 24 5

 ןויעד הז

 תונכתב םירגתאו תונויער [ 27 | *
 בחרומ ףסומ

 הנלכותה תיירבס
 ףיכו םיבשחמ לש

 םיזמר
 םינוש הקתפרה יקחשמל

 הנכות תריקט

 ,תוהחבנ תונכות לע הריקס

 םילכמ תודיח [4ז |

 תאצמנ םלועב ןכיה ₪
 וס ןמרכ |

 .חותיפ תוביבסו תודמול ,םיקחשמ

0 
 שער הברה ה שעתש הדוקפה

 בועחאמה יכבנב

 דפ[
 ₪שווטו דוד אוב לש הילשא

 םירוהל םאדשה

 החלצהב ףתתשהל

- 

- 

. 

 וב
1 

- 
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 בועחוממה ןודעומה
 ףיכו םיבשחמ לש

 תוודח

 םיבשחמה םלועמ

> 

 מייעב םעיחא תרבח ורואל האצוהו הקפה
 תובזחר 675 .ד.ת .תכרעמה תבותכ

 08-491002 ,טקפ 08-4702170 :ליט

 םיישדוחל תחא רואל אצוי 'ץכו שכבשה +

 ,ץכו שגשחצל תורומש תויוכזה לכ *



 סולש - ףיכו םיבשחמל

 אוהש ןייצל חרכומו סכנותיע לע יונמ ינא
 ויתולעמ ןיב .הלועמ הרוצב בותכו ךורע

 רשקל תורשפאה איה (תוברהו) תובוטה

 יתבהלתה ןכ ומכ .םיארוקל ןותיעה ןיב

 .םכלש רדהנה ןודעומהמ דואמ

 "!דובכה לכ

 ןטק םיבשחמ ןודעומ םיקהל ןייינועמ ינא

 - ילעבל תויורשפא המכ וכותב לולכיש
 תונכות תפלחה ,תורכיה :ומכ ,םיבשחמ

 בושחהו (:0₪116 כיסא[ תצ) םיקחשמו

 .תונכתב עדי תפלחה :לוכמ

 סע קודה רשק לע רומשי דעוימה ןודעומה

 גאדיו (0ב רבח ינאש) םכנודעומ
 יויתורושל םישדח םידלי תופרטצהל

 ,רגניזיא ?תיא
 הירהנ

 ,רקיה יתיא

 תאו ןכא !תואמחמה רובע הדות (1

 ןודעומה לשו ןותיעה לש תירקיעה ותלעמ
 םיווקמ ונא .ונמקהש בשחוממה
 .דיתעב םג ונממ תונהיל ךישמתש

 ,ונתוא המיסקה ןודעומה יבגל ךתעצה (2
 םכלש ןודעומהש ךתמכסהל ונחמש ןכאו
 בשחוממה ןודעומה לש הירהנ ףינס הווהי
 רובע הכרבבו החלצהב .ףיכו םיבשחמ לש
 .ךתמוי
 תירוביצה הנכותה תיירפס לש גולטקה (3
 ירבח לכל חלשיי אוהו בורקב עיפוי
 .בשחוממה ןודעומה

 הכובב

 ףייכו םיבשחמ תכרעמ

 ה =
 רטשש* --שה

 !בר םולש ףיכו םיבשחמ תכרעמ לא
 תא הרקמב יתארק .סיבשחמל הרומ ינא
 ידימלתמ יתלביק רשא ,ףיכו םיבשחמ

 .ןותיעה לש יונמ אוהש

 .הברה וב שי .ייניעב ןח אצמ דואמ ןותיעה

 הרומ לכ ןיינעל םילוכי רשא םיאשונ

 .םתונרקס תא רדועלו דימלתו
 תומוקמב ןוחריה תא אוצמל רשפא םאה
 !םינותיע םידכמנ םהבש

 בר דובכב
 ,דמחומ ב?אבת

 עוק רפנ

 ,רקיה דמחומ ביאבת

 ,תואמחמה רובע בל ברקמ ךל םידומ ונא
 האר) ונילא תחלשש תינכתה רובע ןכו

 .(הז ןויליגב ןויעו הז ףסומ

 תשרב אוצמל רשפא ףיכו םיבשחמ תא

 תריכמל תויזכרמ תויונחב ןכו יקצמיטס

 ןותיעה דיתעבש םיווקמ ונא .םינותיע
 .םינותיעה ינכוד לכב אצמויי

 יברעה רזגמב םג ץפוי ןותיעה םא חמשנ
 .תועצה ךממ עומשל חמשנו

 הכרבב

 ףייכו םיבשחמ תכועמ

 ףיכו םיבשחמ דובכל

 ירבח ןודעומ ונחתפ םירבח המכ דועו ינא

 ךא | ,ןותיעהמ דחאמ ונבהלתה .אזאצ

 תונכותהו תוונכתה לכש ונבזנאתה

 םכל הדוא .57-ה ליבשב םניא הריכמל

 .57-ל סחונתמש רמוח םג ומסרפת םא

 ,ונתוא ןיינעל וכישמתשו הדותב

 ד

 דיג תצ ירבח ןודעומ לא
 ירבח ןודעומ םייקש עומשל ונחמש
 בלשל לדתשנ ,םכתשקב ייפ לע .יראטא
 תונויליגב יראטא לש תוינכתו תונכות
 יאדכ ,םיותנוב .ףיכו םיבשחמ לש םיאבה
 לוקשנו תוניינעמ תוינכת ונילא וחלשתש
 .ןמוסרפ תא
 תרגסמב דחוימ את םיקהל חמשנ
 ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה ןודעומה
 תינופלט ונילא ונפ אנא .יראטא ילעבל
 .םואיתל

 הכרבב
 ףיכו םיבשחמ תכרעמ

 תוניגהו תצא
 םוטרטב

 ףיכ םיבשחמ תכרעמ דובכל
 !בר סולש
 תורבח הבש ,העפות לע עירתהל ינוצרב

 .יעבדכ ותוא תוקדוב ןניאו רצומ תורכומ
 טפוסנליי לש תינולימה תא יתינק ונמזב

 .ייבושחמ
 :בתכנ הנכותל תפרוצמש תרבוחב

 םישוריפו םילמ ףיסוהל ךתורשפאב"
 .ךיניע תואר יפל ,תינולימה ךותל םינוש

 םילמה םע שדח ןולימ רוציל לכות
 וא יעוצקמ םיחנומ ןולימ ןוגכ תושדחה
 (תרבוחב 2 דומע) יי.ישיא םינופלט רפס
 ,עדומה תסיחד תטיש החטבוהש רחאמ
 ןולימו םינופלט +בוק רוציל יתיצר ןכא
 יתיליג ,חטשב דובעל יאובב ךא .קיסייב
 תורפס תלבקל ןכומ אל ןולימהש

 .תירשפא יתלב התייה המישמהו

 גאב) הנכותה תא יל הרכמש תונחה
 ,ילש היעבה וזש הויבסה (אית םיבשחמ

 ידכ הרבחל תונפלו תוסנל יאדכש לבא

 .היעבה תא רותפל
 לכ ול ועידוה ,הרבחל תוינופלט תוחישב
 אל םיבתכמה לע .ונניא יארחאהש םסעפ

 .הבושת יתלביק
 תא יתאצמ אל ,זאמ םינש 4-כ סויה דע

 .ןורתפה
 ידכ שדחה ןותיעה יפד לעמ הנופ יננה

 .וז היעב רותפל

 :היעבה תא קזחמש ףסונ הרקמ
 תא יתינק ,קמעה לדגמב םתכרעש סנכב

 םלועל רעשה - תבשחמ" הנכותה

 תא :תיליג העש רחאל רבכ יי.םיבשחמה

 :םיאבה םיגאבה
 תא תעקות 70850.ם%מ תינכתה .1
 .בשחמה
 , שקמה דס.םאפ סודה תפטעמב .2
 לכ גיצמ וניא ,1.157-ה תא גיצהל רומאח

 יצבוק ךורעל רומאה ,ם שקמה .המישר

 .הכירעל ללכ סנכיהל רשפאמ וניא ,םאז'

 וניא תכרעמ תודוקפ תסנכה בצמ 3
 שקובמ תרבוחבש תורמל .רשפאתמ

 וז הדוקפל הביגמ תכרעמה ןיא זא עצבל

 .התומכשלו
 ולא סיניינע ינשל הבושתל חווקתב
 .וצ הבושח הכאלמב םסכידי קוויח תכרבבו

 ,ירצבמ םחרבא

 םיזיטח רפכ

 ,ירצבמ םהרבא

 איה הלעמ התאש תינווקעה היעבה

 אל סלוא , ונלובל תעגונו רתויב הבושח

 לפטל ונטלחה .הו רודמב חילע תונעל לכונ
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 רפה יחבב בוחמב שוציש לע רבודמשב

 .הד'מלל םג ,ח'בב בועחמה חא לצנל אוה םיירעבאה חונורחבה דחא

 [ | דקפתל ונל ורזעיש םירבד ונתוא דמלל רומא רפסה תי
 9 | םידמול ,בותכלו אורקל םידמול ונא .םירגובמה תרבחב

 7 5 בישקהל ,דומלל דציכ םידמול ןכו עבט יעדמו הקיטמתמ
 0 .םידבוע םירגובמהש יפכ ,םיתווצבו תוצובקב דובעלו

 היגולונכטה םלוע אוה הנכהו הרשכה שרודש םימוחתה דחא

 סע עגמב סויה סיאב ,םירגובמה ומכ ,םיבר םידלי .תמדקתמה

 קינעהל לוכי ונוא רפסה תיב ,םלואו .בכרומה יגולונכטה םלועה

 תא קיפהל ולכויש ידכ ,תושורדה תויונמוימה תא וידימלתל

 םיריהמה םייונישה תמועל .הז םסלועמ תלעותה אולמ

 תוטישו הדימלה ירמוח ,ונתוא בבוסה סלועב םישחרתמה

 .הבר תויטיאב םינתשמ הארוהה

 ;םישידחה םיסוטמה תא םסינוב תמדקתמ היגולונכט תרזעב

 תחתפתמ האופרה ,ללחב םיקוחר תומוקמל םיעיגמ םינייוולה

 \רפמה תמחלמב .רתוי תמכחותמ תישענ תואלקחהו תמדקתמו =
 רשאכ ,תמדקתמה היגולונכטה יוטיב ידיל האב דציכ וניאר

 המכ לש קוידב עוגפלו ,תורטמ ץיצפהל ולכי םיבשחמה תרזעב

 3-4 םאתלו םיסוטמ תואמ לש םתעונת לע חקפל ולכי ;םירטמיטנס

 = .:תחא תבב וענש םילייח יפלא תואמ ןיב
 תוינובשת תולועפ תושעלו ,בותכלו אורקל ךישמהל רשפא ,ןוכנ

 | םילכ ול שי בשחמב רזעיהל לוכיש ימ לבא .בשחמ אלל םג

 ,םייחב םיבצמ הברה שי .תולועפ ןתוא עוציבל רתוי םיקזח
 ן רנניאש ימ ינפ לע בשחמב שמתשמל סוצע ןורתי שי םהבש

 4 4 4 .וב שמתשמ



 סהב ושמתשהו םירקי ויה םיבשחמה ,םינש שמחו םירשע יִנפל

 רתוי םיקזח ,רתוי םילוז םיבשחמה ,םויכ .הלוגס ידיחי קר

 ימוי-םויו :תרגש רזע ילכ םישמשמ םה .תיב לכב טעמכ סייוצמו

 .םלועה יבחרב םישנא ינוילימל

 םמצע תא ומיאתה סרט ואב רפסה יתב תיברמ ,סלואו

 םיבשחמ רפסמ שי רפסה יתב בורב .תיגולונכטה תוחתפתהל

 םיבשחמ תדבעמב ללכ-ךרדב םיזכורמ םהו ,תיסחו םצמוצמ

 העש לכב וב שמתשהלו בשחמה לא תשגל תורשפא ןיא)

 ןורתפל בשחמב םישמתשמ סניא םירומה תיברמ .(םיצורש

 דומילה ירפס נליפא .רותפל דציכ םידמלמ םהש תויעב ןתוא
 ,המצע לעב ילככ בשחמל םיסחייתמ םניא רתויב םימדקתמה
 .ותוא חתנלו עדימ קיפהל ,םהילע רומשלו םינותנ ןגראל לוכיה
 .םיבשחמב שומישה סיסב לע םסייונב סניא םינחבמה בור

 בשחמב םישמתשמ ןיאש טעמכ רפסה תיבבש ,איה האצותה
 רזע ילככ אל רקיעבו ,תויתרגשה הדימלה תולועפל רזע ילככ
 וידימלת תא ןיכמ ונניא רפסה תיב ,הוה םוחתב .תויעב ןורתפב

 .דיתעה םלועל
 לבגומ אוהו ,דואמ םייפיצפס םימוחתב קסוע םויכ רפסה תיב

 בושח ,תאז תינכתל רבעמ .תבתכומ םידומיל תינכת ידי לע

 תא ורישעיש תובר תויורשפא םידימלתה תושרל דימעהל

 .םינוש םימוחתב םהיתועידי

 הנניא תידומילהו תיכוניחה תוליעפהש רוכזל ונילע ,תאז םע
 תודסומו סירגובמ םג הב םיפתתשמ ;דבלב רפסה תיב תלחנ

 דואמ בושח ,ןכל .םירוההו תיבה רקיעבו ,הליהקב םירחא

 ךילהתב בוליש היהיש ,רפסה תיב לש וכשמה היהי תיבהש

 םיתבב רשאכ ,סויהו .תיבבו רפסה תיבב דליה לש הדימלה

 םג תידומילה תוליעפה תא חתפל רשפא ,םיבשחמ שי רבכ סיבר

 ךרדה ,ונידלי ךוניתב ףתתשהל םיצור ונא םא .יתחפשמה אתב

 תיבב בשחמה תא ךופהל איה תאז תושעל הדיחיהו הריהמה

 .םוי-םויה ייחבו הדימלב ולצנלו יכוניח ילכל

 םג וב שמתשהל ליחתנ לבא ,בשחמ יקחשמב קחשל קיספנ אל

 תא בלשנ הכה .םיימוי-םוי ייהדימל זכרמ"יכו ייהדובע תנחתייכ

 .ונלש םוי-סויה ייח תרגשב בשחמה

 לש תואמגוד םכינפב גיצהל חמשת ףיכו םיבשחמ תכרעמ

 קחשמ א'הש הד'מדל
 ונמצעב דומלל ונל תורשפאמ - תודמול - תונוש תוידומיל תונכות

 \חל אלל ,ונלש בצקבו ונתושרל דמועה ןמזב ,םימיוסמ םיאשונ

 תודמול שי .ונביבס םיבשויה סיובחה וא הביבסה לש

 לכונ .םידחא םירבח וא רבח םע ,תווצב הדובעל תומיאתמה

 ןמ קלחב .תיבב בשחמ ול ןיא ןיידעש רבח ,ןבומכ ,ןימזהל

 .םירוהב רזעיהל רשפא םיאשונה

 ןתרזעבש ,תודמלמ תודמול שי שוכרל רשפאש תודמולה ןיב

 תועצמאב .תולגותמ תודמול שיו ,םיוסמ אשונ דומלל רשפא

 קזחל ידכ ,דמלנ רבכש רמוח לע רוזחל רשפא ,הלא תודמול

 הלאכ שי תולגותמה תודמולה ויב .וניתועידי תא ססבלו

 ;ליגרת לכל תורעה תוריעמו ,השקתמה דימלתל הרוע תועיצמה

 אל וא ןוכנל טרפ ,תנתינש הבושת לע תוביגמ ןניאש הלאכ שיו

 .ןוכנ

 הבושתה תא שמתשמל תונתונ תולגרתמה תודמולה תיברמ

 םיינש רחאל קר תנתינ הנוכנה הבושתה ,תובר תודמולבו ,הנוכנה

 תולגרתמ) תודמול םע םידבוע רשאכ ,םלואו .תונויסינ השולש וא

 ונמצע תוחוכב עיגהל תוסנלו ץמאתהל בושח ,(תודמלמ וא

 הבושתה תא בשחמה ןמ שקבל רהמנ םא .הנוכנה הבושתל

 ,סויכ .ובד םוש דמלנ אל השעמלו ,ונדספהב ונרכש אצי הנוכנה

 ןורתפב תוקסועו רתוי תומכח ןהש תובר תודמול אוצמל ןתינ

 הניא הגוכנה הבושתה .בושחל ונתוא תובייחמה תולאשבו ,תויעב

 .ידימ ןפואב תנתינ

 הדימלה תא םיכפוהה תדימל קחשמ אוצמל ןתינ ןכ ומכ

 וניתועידי תא רפשל רשפא הלאכ הדימל יקחשמ תרזעב .עושעשל

 ןורתפל םידחוימ הבישח יכרד חתפל רשפאו ,תילגנאב וא ןובשחב

 .דחוימב םישק םיאשונו םיגשומ ןיבהלו תויעב
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 הבשהוממ תרבהחהמ
 םילכ לוצינל תועצה המכ ונאבה ףיכו םיבשחמ לש 2 ןויליגב

 ןהה תועצההמ קלח ,השעמל .םוריחה ימיב םינוש םיבשחוממ

 תובר ונל עייסל לוכי בשחמה .םייתרגשח סוי-סויה ייחל םג תובוט

 ,(ןיידע םיבשחוממ סניאש הלאכ םג) תיבה ירועיש תנכהב ,הדימלב

 .דועו דועו תויעב ןורתפב

 דבעמב שמתשמ תמאב סכמ ימ .םילילמתת דבעמב ליחתנ

 וסילילמת

 תועבצא לכב שמתשהלו ,תוריחמב בותכל דומלל יאדכ ,תישאר

 םע ,גשות איה םג תוריחמה ,חטישהח תא ודמלתש רחאל .םיידיה

 דבעמ אלל רבד םוש תושעל םילוכי םכניאש עתפל ולגת ואו ,ןמוה

 רבדב .תדחוימ הנכות שי ,בשחמב חביתכ דומלל ידכ) .םילילמת

 (.ףיכו סיבשחמ לש בשחוממה ןודעומל תונפל רשפא םיטרפ

 םכל ןיכהל ולכות ,תואיגש אללו תוריחמב בותכל ודמלתש רחאל

 היהי לוכה .תיבה ירועוש לכ תא הב בותכלו ייתבשחוממ תרבחמ"

 תרבחמייב םכיתודובע תא ורמשת םא ,רקיעהו ,רדוסמו יקנ

 תונמדוה לכב חלא תודובעב שמתשחלו רוזחל ולכות ,"תבשחוממה

 םירועישה לכ תא סג םכסל ולכות תבשחוממה תרבחמב .וצרתש

 הליעיו הנוכנ הטישב רמוחה לכ תא ונגראת סאו .התיכב םידמלנה

 לצנל ולכות ,(םיבורקה תותויליגהמ דחאב אורקל ולכות הטישה לע)

 .ול וקקדזתש םעפ לכב ,תולקב ותוא

 \ .החיכב דמלנה רמוחה לכ וא נק ="
 ,רדוטעו יק היהי לוכה : /-

 תא תונשל יושע אוהו ,המצע-בר ילכ אוה םילילמתה דבעמ

 םכל רשפאמ דבעמה .ללכב הביתכלו תודובע תביתכל םכסחי

 תוקדב לוכהו ,םימלש םיעטק ויזהלו ךוועל ,קוחמלו בותכל

 צףבוקמ רמוח ףולשל םכל רשפאמ אוה .הבו תולקבו תורופס

 וא ,תומדוק תודובע לצנל ךכו ,רחא אבוקל ותוא ריבעהלו דחא

 םילילמת דבעמ םע הדובעה .םינוש תורוקממ םתפסאש רמוח

 צמאמ אלל ,םכלש הביתכה ןורשיכ תא חתפל םסכל רשפאת

 לעיילו רפשל ולכות .ידומילה רמוחה ןוגראב םכל עייסתו ,דחוימ

 תא ורפשתש לוככ .תועוצקמה לכב םכלש הדימלה תא

 שידקהל וכרטצתש ןמזה רצקתי םילילמתה דבעמב סכתטילש

 תואנהל יונפ ןמז םכל ראשיי ךכו ;רבגי קפסהה לבא ,הדימלל

 .בשחמב סיקחשמ ללוכ תורחא

 ,םילילמתה דבעמ תא לצנל וליחתה !םסיכתמ סתא המל זא

 דבעמב תובותכ ןהשכ ,בתכב סכ*תודובע לכ תא ושיגת רחממו

 .תספדמב תוספדומו םילילמתה

 בותכנש לוככ .תילגנא דומילל ןיוצמ ילכ אוה םילילמתה דבעמ

 הלוכי תווצב הדובע .ונלש תילגנאה תעידי רפתשת ךכ רתוי

 ןמ סג סידמול ךכו ,ןקתמו קדוב רחאחו בתוכ דחא ;דואמ רוזעל

 הניחבל ןנוכתהל רתוי םסיענ היהי ךכש ,קפס ןיא .תואיגשה

 !זןכ אל םאה .תילגנאב



 וחשקב 'נל ןרג
 אוח הקיטמתמבו עבטה יעדמב דחוימבו הדימלב בושח ביכרמ

 םינותנה תגצה ןכו ,םדוביעו םינותנה ןוגרא - םינותנב לופיטה

 הבוט הנבהל טעמ אל תמרות תויעב ןורתפב תוסנתהה .ףרגב

 דומילל בשחמב שמתשנ אלש עודמ .םידומילה רמוח לש רתוי
 אוה ינורטקלאה ןויליגה :םסיעדמבו הקיטמתמב תויעב ןורתפלו
 יושע אוה רבד לש ותימאלו ,הז םוחתב רתויב בושחה ילכה

 רשאכ ,םויכ .םיבר םילוכסתו הדובע לש תובר תועש ונל ךוסחל

 וא הקיטמתמב תכבוסמ היעב ןורתפב ונל עייסל לוכי בשחמהת

 ןה יכ) תובכרומ תואחסונ רוכזל ךרוצ ןיא רשאכ ,הקיסיפב
 ןמוה תיברמ תא עיקשהל לכונ ,(בשחמה ןורכיזב תואצמנ

 .ידומילה רמוחה תנבהב ץמאמהו

 סיבושיח תושעל ונל תרשפאמה תכרעמ אוה ינורטקלאה ןויליגה

 לכ גיבהלו ,םינוש םינותנ ןיב רושקל ,תואחסונ ביצהל ,םיבכרומ

 אוה ינורטקלאה ןויליגה לש ודוחיי .םינוש םיגוסמ םיפרגב תאז

 התוא תונשלו םיגיצמ ונאש הרעשהה תא קודבל ותלוכיב

 םעפ לכ םינותנה תא ביצהל וא בשחל ךרטצנש ילבמ ,תוריהמב

 םינותנה תא םינשמ !ארונ אל !םינותנה תבצהב תיעט .שדחמ

 יקיקלחב תבכרומה הדובעה תא השעי בשחמהו ,החסונב

 .תוינשה

 וי

| + .* 4 

 ו

 ?אל וא ןכ - תספדמ תיינק

, 

 םה השיכרה תעשבו ,הרקי תבשחוממ תכרעמ םישכור םיבר

 םה בורלש) בשחמה גוסלו ללכושמה רוטינומל בל סימש

 לש הלועפה תוריהמב ,ןורכיזה לדוגב םיניינעתמ ;(דואמ םימוד

 רודמב +ץועייה ישקבממ םיבר .םיננוכה לדוגבו בשחמה

 ליינה םיביכרמל םיסחייתמ ףיכו םיבשחמ לש החמומה

 הלאשה תא םסמצע תא םילאוש םיטעמ קר לבא ,סירחאלו

 הבישח ז!בשחמה תרועב תושעל הצור ינא המ :תיזכרמה

 לוצינל תמרותו בר ןוממ תכטוח התייה םיכרצ חותינו הקימעמ

 .היינקה רחאל בשחמה לש רתוי בוט

 ונילעש תולאשל הבחרהב סחייתנ םיבורקה תונויליגה דחאב

 תספדמ תשיכרל סחייתנ םעפה .בשחמ תשיכר תעב לואשל

 ללכ-ךרדב ןווכמ תויונחב ןתינה צץועייה .בשחמה תיינק תעב

 ללכושמ רוטינומל ,רחא וא הזכ ןורכיז לעב בשחמ תשיכרל

 שומישה היהי המ ,הז בלשב ,סיעדוי םיטעמ קר ,רומאכ .דועו

 .בשחמה סע דחי תספזמ םישכור דואמ םייטעמ ןכלו ,בשחמב

 .חועש אל ,ירטמיל'צ ריינ אל
 .חףב םיבד חודיינ אל ,םיצמאמ לש

 .יטנגלאו 'קנ ,טוועב לובה

 טושפ ןיא :ולבקתנש תואצותהו סינותנה יפ לע ףרג ןיכהל ךירצ

 לכ םע תודומע-ףרגו ,תולקו תוטושפ תולועפ המכ סישוע .הזמ

 וח-אצמ אל תודומעה ףרג .ךסמה לע עיפוי םישורדה םיבותיכה
 הדוקפב !!הגאד לא !םינותנה תגצהל םיאתמ אל וא ךיניעב

 אב לוכהו ,הגוע-ףרגל וא יווק-ףרגל ףרגה תא ךפוה התא תחא

 גרופ

 =... מו, ,ף ₪, ,/ 0,
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 : .תאז תבתבב ישבה לט תי ל תא עיתפת רחמ !המידק זא .יטנגלאו יקנ ,טושפ לוכה .חפב : בשחמהש תויורשפאה לכ םושוגל ל לש ו םיבר תוריינ אל ,םיצמאמ לש תועש אל ,ירטמילימ רוינ אל
 . | 4 .לכבו םיעדמב ,הקיטמתמב ךיתודובע תא ןיכהל ליחתתו הרומה
 ו ו .ינורטקלא ןויליג תרזעב ,םינותנ דוביע שרודש רחא עוצקמ
 ,דחוימ ינורטקלא ןויליגב .םיבר םיינורטקלא תונויליג םימייק

 (סא 1.6-ב) תוארל םג לכות ,טפיטפ ומשו (ראב חתופש

 תושעל לכות ךכ .םינותנב יוניש לכ סע ,הנתשמ ףרגה דציכ

 םאו .םינוש םינותנו תונויער קודבל וא סייוסינ לש היצלומיס

 תלבט תא תונבל לכות ,לסרודכב וא לגרודכב ןיינעתמ התא

 םיקחשמ לש תונוש תואצות דציכ סא 115 קודבלו הגילה

 .הגילה בצמ לע ועיפשו
 תותיכב םידליל המיאתמ ינורטקלאה ןוילוגה סע הדובעה

 סייניבהח תביטח ידליל דחוימבו ידוסיה רפסה תיב לש תוהובגה

 .ןוכיתהו ,
 ןויליגבו םילילמתה דבעמב שמתשהל עדוי רבכ התאש רחאל

 רמוחה לכ תא ןגראלו רתוי הובג בלשל רובעל לכות ,ינורטסלאה ₪

 הדובעה .(םינותנ דסמ) םינותנ סיסב לש הנכות תרועב ידומילה

 ןיימלו ןגראל ,הנושארבו שארב ,ךל רשפאת םינותנ סיסב םע

 תוערואמ ,הנשמ יאשונ ,םיאשונ יפ לע םידומילה רמוח לכ תא

 סינותנ ףוסיא .תובר רוזעל הלוכי הז םוחתב תווצ תדובע .יוכו
 הבר תונלבס שרוד אוהו ,חווט ךוראו עגיימ ךילהת אוה םנוימו

 תודסומ לש םינותנה ידסמ לע תעמש יאדווב .הדמתה רקיעבו

 יפלא ךמס לע ונבנ חלא םידסמ .םחינימל תורטשמהו לוגירה

 לש ףוסיאה תדובע םג .םינש ךשמב ופסאנש עדימ יטירפ
 עגרמ לבא .השעמל ,הקספה אלל ךשמיהל הלוכי ךלש םינותנה

 רקיעהו,הצרתש העש לכב םלצנל לכות ,בשחמה ךותב םינותנהש
 תמלתשמ הדמתהה ,ןכל .י1מאמ לכ אלל תאו תושעל לכות

 תנבהב ,םידומילב תובר ונל עניסל םילוכי םינותנ יסיסב .דואמ



 ,הרבחה יעדמ ,היפרגואיג ,הירוטסיהב סינוש תוערואמו םיכילהת

 לש הינבהל תמרות סינותנ יסיסב סע הדובעה .דועו םייחה יעדמ

 םימוחתב ,שדח רמוח תטילקבו דומילב תעייסמו ונלש הבישחה

 תועפות תולגל לכונ םינותנ יסיסב םע הדובעה תרועב .םינוש

 תויושחרתהו םינותנ ןיב תוושהל ,תושדח תונקסמל עיגחל ,תונוש

 | .תוליעי רתיב ונתושרבש עדימב לפטלו

 ששח אלל
 ךמותה ילכה ,תיסחי רצק ןמז ךות ,תויהל לוכי ונתושרבש בשחמה

 תשיכרב טעמ עיקשהל אוה תושעל ונילעש המ לכ .ונלש הדימלב

 ,בשחמה לומ הדובע תארקל ךרעיהל ;תובוט תודמולו תונוש תונכות

 ליחתנש ןמזה עיגה .הדובעל המידקו םירוהו םיחא ,םירבח ףתשל

 ךכ רתוי דובעיש לוככו ,םיירשפאה םימוחתה לכב בשחמה תא לצנל

 יקחשמב קחשל ןמז םג ראשיי ןיידע !וששחת לאו .רתוי ונממ הנהנ

 .בשחמה

 .סכיתויווחב ונתוא םג ףתשל וחכשת לאו ,ךרדל ואצ זא

 ס

 ןייטשנייפ ינב :רמאמח בתוכ
 ייףיכו םיבשחמ יי ךרוע

 הדימל תוכרעמ חותיפל טקייורפ להנמ
 הטיסרבינואב תואלקחל הטלוקפב תובשחוממ

 הקלחמה להנמ רבעשל .תירבעה
 דרשמב תובשחוממ םסידומיל תוינכותל

 דוגיאה 0 רבח ה

 ; תונויערו ספיספ תנכות לע םיטרפ
 : םיינווטקלא תונוילי'ג םע הדובעל
 היינפ ידי לע לבקל לכות םירחא
 | + תיורפסלו בשהוממה ןודעומל

 יצ ם'בשחמ לש תירוביצה הנכותה

 : ובעמב הדימל תויוליעפ גישהל ןותינ
 | םיחמומ יד: לע וחתופש ,םילילמת
 \ תנכותה תיירפסב ,ץוניחה דרשממ
 . .ףיכו ם'בשחמ לש תירוביצחה

 "דומלל ךל ועייטיש ,תודמולב ןיינועמ :
 זרתוי בוט םינוש תועוצקמ :
 םי'גשחמ לש בשחוממת ןודעומה ;
 תמישו ךל הולשל המשי ףיכו ;
 ידי לע תכורע ,תודמול לש תנכדועמ ;
 לכות תוזמולה תא .ןוניח יחמומ :

 ןודעומב תדחוי'מ תחנהב שוכרל :
 בשחוממה +

 ו ו מ ו זמ דוח ות וו חו ה א ₪ וצ



 " בשחמב הדובעל

 בשחמה רדוח דציכ תרפסמ רנדולוק לעי
 .רפסה תיבל

 ריהב םויה .רקוב תעש - העש

 הציפק ידעצב ךלוה לבוי .םיענו

 קיתה .רפסה תיבל םיזירזו סילק

 ךולה עעונתמ וידיבש לקהו ןטקה

 לבוי שגופ וכרדב .ותכילה בצק יפל בושו

 קיתה תא הוואגב גיצהל רהממ ןד .ןד תא

 חתפנ ,ךכ בגא .ותדלוה םויל לביקש שדחה

 וכותמו ,מייס 20%א20 ולדוג לכש ,קיתח

 לכ לע .(םיטקסטיד) םינוטילקת ייסיכפשניי

 הילעו תינועבצ הקבדמ שי ןוטילקת

 .םילמ המכ תובותכ
 לע ,םיר'שו םירופיט בותכ תחאה לע

 לודגה טוקליה ךותב ןטק אתב" [
 וטילקת חנומ ,ןד לש לברוסמה|

 ולש

 ו 1 34 .-
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 ו

 לעו ,תויעבו םיל*גרת - ןובשח - תרחאה

 - תודובעו תולוללעפ בותכ ףסונ ןוטילקת

 בותכש דחא םג שי םינוטילקתה ןיב .ןד

 .תרומל - תקידבל תודובע רילע

 !תואיצמ וא םולח הוה רופיסה לכ םאה

 המכ שו יכ םאו ,םולח ןיידע הז ,ונרעצל
 ,וב דמול לבויש רפסה תיבב םיבשחמ
 הדימב ,תלבגומ םהילא חשיגה ןיידע
 ןותב ןטק אתב ,לוכה תוומלו .תמיוסמ

 חנומ ,ןד לש לברוסמהו לודגה טוקליה
 שי ורבח לבויל םג .ןד בותכ וילעו ןוטילקת
 םירזענ ןדו לבוי .ומש םושר וילעו ,ןוטילקת

 ₪ ו ₪ ..
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 סהש העשב םהלש ישיאח ןוטילקתב

 דבעמ תרזעב סידבוע םה .התיכב םידבוע

 םיקסועה םינוש םיצבקב ,םילילמת

 .ארקנה תנבהבו העבהב ,תורפסב

 אצמנ ,תדחוימ הניפב ,ןדו לבוי לש התיכב

 ובו בקעמ חול יולת בשחמה לעמ .בשחמ

 ןכו ,התיכה ידלי לכ לש תומשה םימושר

 יאשונו דימלת לכ לש תוליעפה יכיראת

 .דחא לכ לש הדובעה

 ,תורורבו תוריהב תויתואב ,חול ותוא לע
 םע הדובעל תויללכ תוארוה תובותכ

 לע הרימשל תוארוח ןכו ,בשחמה
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 "תוטהול" תושדח םג .םינוטילקתה

 ותוא לע אוצמל רשפא סיבשחמה סלועמ

 .תול

 תירבע ירועישב .'ה התיכב םידמול לבויו ןד

 לש תוריציה תא וישכע םידמול סה

 הארק הרומה .גרבדלוג האל תררושמה

 רישה תא ,תמעטומ האירקב ,התיכב

 תא ייוליגייו ,רישב ונייע םידליה .האיצמ

 רחאל .תררושמה לש הרזומה האיצמה

 קלח .תימצע הדובעל דחא לכ הנפ ןכמ

 תילולשה תא רייצל ורחב םידליהמ

 תאו גרבדלוג האל ייהאצמ"ש תדחוימה

 ובתכ סירחא םידלי .הבש םימשה תסיפ

 קלחו ,ואצמ םסהש "תואיצמי' ינימ לכ לע

 תא ריכהל ידכ רישה תא וחתינ סידליה ןמ

 לש ךכ-לכ תדחוימה הביתכה ךרז

 .תררושמה

 ןנוכל וסינכה סה .בשחמה לא ונפ לבויו ןד

 וילע סושר היהש ןוטילקתה תא בשחמה

 .האיצמ בוקה תא ונממ ונעטו ,םיריש

 רזומ ריש ואצמ םה ,הברה םתעתפהל

 אוהש ייבשחייו לבלבתהש ריש ,דואמ

 תוכורא תורושב בותכ היה אוה .רופיס

 תא יירדסייל וטילחה לבויו ןד .תולבלובמו

 .םיזורחה תא דחיב שפחל וליחתהו רישה

 תא וצציק םה בצקהו םיזורחה יפל

 התייה אל הדובעה .ןתוא ורדיסו תורושה

 ,םהיניב וחכוותה ןדו לבוי .ךכ לכ הטושפ

 הרושה תא צקל ןכיה ,תחא םעפ אל

 .וז סע וז זרחתהל תומיאתמ סילמ וליאו

 חילצה רשאכ קר םייתסמ היה חוכיווה

 לש תולועפ תרזעב ,חיכוהל םהמ דחא

 .םיינשה ןיבמ קדוצה אוהש ,ןלילמתה

 םה ,רישה תא יירדסייל ומייס לבויו ןדשכ

 תררושמה לש ירוקמה רישהש וליג

 וטילחה םה .אבוקב םש יא י'יאבחתמיי

 רישה תא רדסל וחילצה םנמא סא קודבל

 וטילבה סה הקידבה תעשב .לבלבתהש

 םג ךכ ושעו ,השגדה ידי לע םיזורחה תא

 סימעפ רישב תועיפומש סילמה יבגל

 תא תספדמב ואיצוה םה ,ךוסבל .תובר

 .תושגדהה לכ ובו ,רישה

 דיל סתזובע תא ומייס ןדו לבוישכ

 ,תודימלת שולש בשחמה לא ונפ ,בשחמה

 .תורחא ייתואיצמיי רישב תולגל וצר רשא

 רויא ורייא ןה תדחוימ הנכות תועצמאב

 לש יזכרמה ןויערה תא אטיבש ,םיאתמ

 ולתו ןתדובעמ סיפדת ואיצוה ןה םג .רישה

 .התיכב סיאתמ סוקמב ותוא

 .ןדו לבוי לש התיכב םידבועו םידמול הככ

 סישמתשמ םירחא רפס יתבב לבא

 .תורחא םיכרדב בשחמב

 םע ,עובשב םיימעפ ,תוכלוה תיגחו תינור

 ,תויונמוימה רדחל ןתתיכ ידימלת לכ

 .סרפס תיבב עקרקה תמוקב אצמנש

 םיבשחמה ,דובכ רחא ,םינכוש הז רדחב

 תונוש תויוליעפב קוסעל רשפא םג סשו

 םידלי שי .םידומילה רמוחל תומיאתמה

 ,קוליחו לפכב םהיתועידי תא םיקזחמש

 ןושלה יללכ תא ריכהל סיסנמ םירחא

 .תונוש קחשמ תוינבת תרזעב םידבועו

 וליפאו רחא רפס תיבב ,תרחא התיכב

 םיבשחמה רדחב .ליג דמול תרחא ריעב

 תצובקל ךייש ורבח באויו ,וגול דמול אוה

 ינמאנ סה ימ .ורפס תיב לש בשחמה ינמאנ

 םירחבנ ךיא !םסישוע םה המ !בשחמה

 םעפב םכל רפסנ ךכ לע וו הצובקל

 ...תרחא
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 דעומ אוה ינוי שדוח

 הָלרגהה
 הלודגה
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 הכרזת וכומ תזכרמ - רנדולוק לעי (*

 .זכומ ווחמ לש ,ןוניתב םיבשחמל

 םיידוסי רפס יתב
 רבכ ץראב םיבר םיידוסי רפס יתבב

 שי םהמ קלחב .סיבשחמ סויה שי

 15-כ שי ןהבו םיבשחמ תודבעמ

 רפסה יתבמ קלח .ותויו םיבשחמ

 תותיכל םיבשחמה תא םיסינכמ

 םיבשחמה תא םילועפמ קלחו ,םאה

 םייזכרמ תומוקמב וא תונורדסמב

 רפס יתב שי .רפסה תיבב םירחא

 ,עבטה רדחב םיאצמנ םיבשחמהש

 .היירפסב וא םירחא עוצקמ ירדחב

 ילככ שמשמ בשחמה הלא רפס יתבב

 ,עדימ תלבקלו םסינותנ דוביעל

 אצמנ ובש סוחתב ללכ-ךרדב

 םהל שיש רפס יתב שי .בשחמה

 שמשמ אוהו דבלב דחא בשחמ

 הזה בשחמה .רפסה תיב להנימל

 אוהו תוריכזמב ללכ-ךרדב אצמנ

 .םידימלתה םושירל רקיעב שמשמ

 לש םינויצח תא םג וב םושרל רשפא

 ,תותיכה יפל ,רפסה תיב ידימלת

 תורטמל הלא םימושירב רזעיהלו

 .תותש

 םייניב תוביטח
 שי רבכ סייניב תוביטח המכב םג

 םירקמה בורב .םיבשחמ סויה

 תוכהל םיבשחמב םישמתשמ

 אובמ תינכתה תרגסמב - בשחמה

 רפסה יתבמ קלחב .עדימ דוביעל

 סג בשחמה תא סינכהל םיליחתמ

 םישמתשמו ,הארוהל רזע יעצמאכ

 תעד ימוחתב תובשחוממ תויוליעפב

 .םידחא

 דיתעב המ|
 קלחל היהי בשחמהש םיווקמ ונא

 תא שמשיו ,םידומילהמ דרפנ יתלב

 דבעמ ,עדימ טלוקש ילככ םידמולה

 ןמ לבקנש עדימה .ותוא טלופו

 תונקסמ קיסהל ונל רוזעי בשחמה

 .תורחא הבישח תולועפ ינימ לכ עצבלו



 זה ₪ ו ב נב
 תמחלמ ץוופ ם
 !תלב'ק ץרפמה
 םיבתכמ תורשע
 לכמ ,םידידי לש

 הגאד ועיבה םלוכ .םלועה

 .לארשיב הכימתו
 יילא ועיגה םיבתכמה

 רושק ינאש תרושקתה תותשר תועצמאב
 .ןהילא

 בתכמ דחוימב יתוא שגיר םיבתכמה לכ ןיבמ
 הרומה ,בתכמב .יסר'ג-וינב הרוממ יתלביקש
 םע בתכתהל הידימלת תשקב תא הריבעה
 רצמה לע םהמ עומשל ידכ ,לארשימ םידלי
 .ןאכ םידליה לש םתשגרה לעו ,ץראב
 ,רלדא הדעל יתינפ הזה בתכמה ךמס לע

 ,תובוחרב 'קסנלימס רפס תיב תלהנמ
 םידליה תולאשל ונעי "ו תותיכ ידליש יתעצהו

 תזכרמ ,תלהנמה .ב"הראב ,יסר'ג-וינמ
 םידליה ןבומכו ,תילגנאל תורומה ,םיבשחמה
 ובתכו בשחמה דיל ובשייתה םה .רגתאל ונענ

 רפסה תיב .םילילמת דבעמב םהיבתכמ תא
 םויב ובו ,םיבתכמה יצבוק לכ תא יילא ריבעה
 םימי המכ ירחא .ב"הראל םיבתכמה וחלשנ
 םיישיא םיבתכמ לש ףסונ לג ונלביק
 .רפס תיב ותוא ידימלתמ

 איבהל ונרחב ,תרושקתה רודמב ,הז ןויליגב
 ונהית ,וארק .ובתכנש םיבתכמהמ טקל
 .וביגהו
 ,ףיכו םיבשחמ יארוק תא םינימזמ ונא
 ,ב"הראמ םידלי םע בתכתהל םיניינועמה
 קר) ונתועצמאב וא תורישי םיבתכמ חולשל
 | .(ןוטילקתב
 | יפכ םיבשחמה תרושקתש םיווקמ ונא

 .ךשמית ןכא םוריחה ןמזב התשענש

 ןמזב תרושקת
 | הז [יזנטת 8

 ו! 1ע הגזחס 5 [כגתחע (020023- זו! א[ תפתחס 15 1.158. [1סוש 6 ל
 ]סמ גת 1[ ק0 זס תטזקסז< [ץזסק "ץסט? ה[ 15 ץסטז תגתוס? 1 ק0 וס 1 ועיגתש םיבתכמ

 56ת1]00. 1 גתה גה 81 הת התו 3 8 קז6ק 50תסס] הת 1'חו וה סוקתות : ובח תוצרא

 טירק ילריש :רזיא

 דע \
 / ווב
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 5 010. [ התו ץסזע :תזטז05160 גת 16 6 2ז806. ] התו !תותטסה ץטאתמ 016 את 1 : ור ור ור ור רה

 וה [5ז86] גת ₪6 5וטהזוסת וא18ו טוס 4 צס] קו ]

 ו [ח יחאז סע \5 ץסטז ] 4סח'ז (וסיש זחטסה הלסונ[ 115 ואבז לוטו 1 0

 הצס ץסט סז התעסת6 ץסט %\תסש לססת ן!ה | /תסש וגז וו 15 509 ₪ 05-50 רב
 ם3הפסז סח 5 זחופפה 6 הוזפסא? התא 40 תאו 3 1 1166 ספוק פס סוסוס ₪ ₪6 א? ו ל 0
 עס 1166 !0 60 אוטה ץסונ'זש םטז סם[ 00)56]? | 16 010568[ 1'צ6 6ט6ז ססחוס [0 8 הז 5 ופסא סא. )1ע [גצסזוופ וסט 1: 6

 1 1סס% [סואפנ6 0 [וטפתתק 0 | תקתוותק ואו חוק סזסותסז. סא 0 ו
 51תססזט]ע [60] הפסטז 36 יאש? כס ץסט תגט6 גת 4. ו 0 ₪ [!זסחו ץסונ 500ת. קתוותמ יאוזת חוק סזסותטז. סא 00 ץסט 611, אסוזג ₪0!

 ןכגתתע טזס1ת6ז5 0151516757 1 תאטס אס סוס. 138 דת
 וצתגו 15 ץסטז [גצסת(6 507 וס? 0
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 ח א[ תההו6 15 400 58תז3תוהז\ה.
 "חו 13 ץסגזפ 016 גת6 [ ופע6
 סזסשת ]ו3וז ,ם]106 6765. 1 סונ 41-
 ז680ץ %אתסוא זתהז [ קס וס תוטזק6ז5 ז6ק. 1
 ןוצ6 ות זזות /\תוססע , 16ש 16756ע. 1 6
 זס 1680, |גְע 16תת]5, 01167 0311, 3ת06 ]3-
 60556. 1 תאא6 8 טזסווסז [+8ה!הּהת, גת 8

 515ז6ז /%חו3ת3 1 אסט]8 [וא6 0 אתסיש ]וסש

 עס [66] אונו 16 ואז.
 הז 15 11 1186 זס 6 ות 1116 חו6]100 0[ 6
 ואּבז ? 20 ץסט שס זס 56001 ץ67 6
 זו!6 סגסא הת 16]] חו6 300[ סט
 אתו ץסט 1וא6, וצתהז ץסט 116 וס 60, 1[ ץסט
 הגטס התע כזסו!תסזפ סז 515!סזפ, שתה| ץסט

.116 100% 

 סע
 51תס6ז6]ץ ץסועפ
 /\ססע 53תזגתוהתה

 087 'זוסח

 זו! 1/[ע חבתח6 15 1ט5זות ₪ץ6וע0ז. [
 התו ּהק6 13. ּגתו] ]וט6ס ות !ת6 1)חו1-
 60 518105. [ גתו ה116תותק 8 זק
 50תסס] ות 50הו0ז50 [(6 10-

 56. [1דסוא 15 16 5וחנגזוסה ואתסז6 ץסונ 7
 זס ןתס ןקססק]|6 ואהסזס סט |וצס 563160? כס
 עסט ₪61 סטו וטסה? [1876 ץסט ס0565ת 6

 [0 8 חו155116 ]התותק? 41[ 40 ץסונ 1וא6 וס
 60 טזנהק !ת6ס 08? 11076 וס פז [זסזה

 סו 500ח.
 53]סחו, .1ט5וזת [3ז6 טז
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 א1ע חגחו6 15 ]06 3ח 1 ]וטפ וח
 1/1 3תה1ּגקהת, [צ] וח /\ח6זוסה [ 
 בחו וא6]] גיאהז6 0[ ץסטז סונח6ה[
 ססת61ווסח5. \\6 תאצ6 ת6וא5 טק-
 08165 סה ז616%15ו0ת 8ססטז 6/6ז7/ תסטז. ]זז
 חוונ3ו 06 36817 זס אתסוא ץסטז םסטתטְל 15 3

 וזס01 זהזק6[ 0[ [זג
 23(צ תסססנשפ ז6 12/02 0875 ףתש 0
 שגח6פ. 1 6ת]סע 5קסז"5 ו)ה6ת6צסז 6
 וא6!תסז 15 ₪006. 1 קזה665 \ת 00)56] 6
 הע6זגק6. ] ותוה% 15 8 ז68ט|[ 01 תוע [8צסז-
 16 תססטע . 611, 11ג5 61855 15 סא סז 1 [וטקש

 !תוחק5 ישסזא סט[ [סז ץסו.
 צץ סטז זיתשה] 6

 םידימלתה לא ונפותש תופסונ תולאש
 :לארשיב
 1. נא ות6 קסט6זהתו6ה[ קוטש 5ע6זץסה6 וה

 1586] 1166 85 תר
 2. \/תץ 60 ץסט 5ו8ע גת זססתופ 006
 קזסטת( יא/תשת תוופ65!|5 גז6 ס6ותק 56ח1 ןס

 ץסטנ
 23, [1סוא 60 ץסונ [66] !תש /גתוסזוסהתפ 8ז6 00-

 ותק ות 16 פז? 0010 ץסונ

6 7 
 4. \/תגו !תותקפ 60 ץסט א65ק ות ץסטז

 568160 זססזחפ !ס אסשק ץסט 7
 5, [כס ץסט 51ס6ק ות \6 568160 זססה7

 68ז ו,
 11ע האתוס 15 (2ז8ת [3]חו316. 1 גחר
 12 ץ68ַ:5 016 הת4 1 |וצ6 ןת [5-
 ז86]./[ץע | 6]16קתסתפ תוטנתוס6ז 5

 08-451-065. 1 תפצ6 זואס 51510ז5, |
 ה חוסותוז הת 2 [8זתשז

 וש +6350ה 108% 1 אה יאתוותק זס ץסט ו
 זת41 1 ואגתו זס 16]| ץסט שש רז5

 תגקק6תנתק 8ת0 ואה6ז6 וא6 קס ]ושטח 66 5
 את 8|גזחוה.

 ץוזפ| 0[ 8]] ₪16 קסל6תו6ת[ 0065 קוט6 5
 2855 וג5א5 [סז [[66. \\6 3150 518ֶע הססצ6
 וה6 קזסונת 0שש3טפ6 !וטזש 15 8 563100 תססהחה.
 צספ, !תסז6 הז6 3 101 0[ ק6סק]6 193%נתק 15-
 זגש]. [ה ת6תסצסו שט םח'[ ]וע6 68: 76]-

 /\צוץ הת 2 חוו6!55 85 תשצ ז ]גתו160 66.
 [ 46 זתותא !תּגז 16 /\1ו6זוסבתפ 816 00ותק

 6 חקתו [תוחק. []ת 6
 558150 זססתה וא6 א66ק 8 ]1 ,י הת1 3 זן,

 0/6 00ה1 א66ק חוגתש זסק5 סו ואש 60 תגצס
 ןשק0. 65 ] 00 5166 ות [ת6 50|568 זססחו
 608056 8]] 116 זססזחפ 8:6 60]568. \/6 קס
 וס 50תסס] 341 12:00 גת6 6 6016 036% 1
 3:00. 0טז תסחהה] 50)סס| 68 5/8185 1

 8:00 | 8ת0 וא6 [ותו5ת 1 0,
 6 קס 10 3:6ת00] 6 זגתוספ 8 ושססא.

 "סו כטחקה]
 (2זשת ]חו 16
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 דבלב

 ךל שיו

 'ורנוע "ונלנ
 ףיבו םיבעחלמ רע

 תרנוחה "ןוטב םימרב

 6]ןס]! 6!
 חה 1 תצתר6 15 1כ8תונ 6

 | ] ןוש ות ת6וסצסמ 15:86|. דש
 - 20%6זתו6תז 2206 5ָ [ז66 5
 חוא5%א5. \/6 68ת'[ ז68]ץ 261 ות
 טחו6 זס 116 5ת6:]68, 50 6 5ו8ֶצ וח וה

 568160 זססחה.
 ךרר6זס 3ז6 ק6סק]6 ואתס 1686 15186], לוט[ הסז
 ןוא6 1000 ק6סק!6 8 ₪8. [ (תוחא והס
 /\תוסזוסהתפ 816 601תַק 8 7006 ןסל , לט[
 זההזה הזה 5ז1|] תוופ=ו]= 2/:ג0%5. [ סת'[

 51660 גת 116 568150 זססחו. 1 שסת' כט! 1ו1-
 תקפ ות תוע 56816 זססתו , 66856 ] 0ת'1
 ןואש 10 קוגע גת 1ת6 זוו0016 01 ת6 תק.

 דדוש 56תסס| 685 הז6 קסת6 5תסז 3 תסטזפ
 סטו ואש 511]] 168זה

 6ןא 5.
 (כטז ]165 גזש |186 8 186% הת ואחוז6 ]חו

5 
 תו

5 687 

 1 ההחו= 15 4558[ 25]נתקסז.
 1 ןוצס גת 6600[. 1 תו 8 קט.
 (כוגז ק0+6תו6תו6ת| קוץ65 [166₪ 5
 תוגפאפ !0 6ל6זץסת6. 6 5137 גת
 ות6 568160 זססתו ות 6856 116 תו1551165 63
 285. 1 ןוצ6 הססטו 25 אח (זסתו '16] 4צוצ 1
 ושסט]8 ב6 עגתז60 [ת6 //תו66תפ 1
 6הַז|וטז [ת5 ותצהפוסה. [] 00ת71 66]5ק גתע
 הוסזש ות 116 56815 זססחו. \6 %66ק חואק5,
 טססאפ, 8 זא6וס 8ת4 [006 ות וש 48

 זססתו .

 ךית656 6875 1 5000 [סוטז רסונז5 8 ג.
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 וע תאתוש 15 [כאכתת (11[123) 0-
 ות. ['חו שא6]צ6 ץ68ז5 016. 1 6
 וה 46תסצס[. [['5 8 5תוג]] סול 1
 וה6 06תז6ז 0[ 15786]. ()טצ ק061-
 תוטתז 2876 ₪5 ק85 תואפא5. ואה6ת !תסז6 ז6
 גוגתההפ וא6 ₪0 ותזס 136 568160 100015, 06-
 68156 ]זה תווק הז [ז6וא 0ותו168] 155115 סח
 151861. 1וסז6 הזש 8 [6וא ןכשסכ15 תאו 5
 151861. 6הס,סז 15ת': ד6ז7 01056 10 16]-
 ,\יץנץ , 1[ 15 הסס1 8 תג][ הת תסטז ות 8 68ז. [
 ותות% 13[ 1ת6 /42236ת08ת 8ז6 601תש ש6]|. [
 סת | 566ק ות 116 568160 זססהו 0668056 6
 568166 זססתו 15 תוע 01061 51516ז'5 ז00זה.
 6 שש 506 006 ועפומז ות 68:05 ות סוטז
 568161 | זססתו. ]זסוא ואש ]681 [זסתו 0
 זס 15:00. (25081צ אס ]סאה [זסתו 8:00 וס
 12:00 ,13:00 סז 14:00. 6 16גזה [זסתו

 5וזת18ע 11]] 108, 25 וטפוט]ע .
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 | ו וב = רש" בע וב "ב דש וב . "דר רע ש %- קר - שיר וירו יובעי ב א יורש וה

 .םדשה (לעי לכה
 הרדמה ושקת |

 תוספדמ יפתש* גויחל םימדומ תונהלו שוכרל ,תוארל ואוב
 הדמולו הנכות* גותימ תואספוק= : : םייקסעו םייתיב םיבשחמ
 לש ץווגימ דועו םיבעחמ תותשר* + !םיחונ םיריחמבו ,הלועמ ביטב

 ..םלועב םינרציה יבוטמ םירצומ הד, אד יבשחמ * |
 ןבל לוחכ הברהו : הרטמ לכל תונכות רחבמ * |
 . : תבשבשח לש השרומ תונכוס * |

 : 5קפא /64, 663 יכסמ *

 דויצ לש הפירטמ תונח תניגל 7 הל 5 : | | | לע מ 2. :

 עובש תוחנת עצבמ תונחב .

 .ץראה לנב תניב !פינטב וקבל ואוב :

 הפיח םילשורי ביבא לת
 108 הירומ 'דש תניפ 3 םייחה רשג 8 תשוחנה 'חר 0

 ; 04-254088:לט 1 202 ופי ליחה תמר :
 : 02-3389087 :לט 03-498811:ל0 6
 י : - ב -
 רש ₪ ₪ רש א רש א אר ור ור ורך וכ ו ו וו וו וו

 םייבש ץוביק - החראה תיב
= 

 רתויב הפיה םוקמה

 שפונ ינקתמ - תדחוימ הריוא

 תויומלתשהו הכרדה זכרמ

 םילדגה לכב תומלוא

 052-5%7234/5 .לט םייפש ץוביק
 052-523411 .סקב 33693 .םקלט
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 ."ספא"ו "דחא" ןהל םיארוק ונחנא

 .םיטיב לש ןקנק אלא וניא טקסידה
 (/ הקש ל קש ש - 0
.0 
 וו 000 0 0

0100011011 50 
 הדובעה עצמאב יסופיט בשחמ רוצעל רשפא היה ולי

 ךל שי המי" :תיעמשמ-דח חתבושת ונממ שורדלו

 סותס הנעמ לבקתמ היהש יאדוול בורק ייוטקסידב

 :בזכאמ תצק ילואו

 א

"0011000 ]1 0110000111 

0 1 1 0111110010011100010 

 0111000101 1 10 ב
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 רבד-יעדוי ךא - ייםיספא"י-ו ייםידחאיי לש ףסוא םיאור ונחנא

 אוה טיב .(יימזחיי לש םיבר) םיטיב ןפוח לוכה ךסב חזש ,ודיגי

 ,תויתוא 22 שי תירבעב וינורטקלאה בשחמה תפש לש תואה

 ,ורבתמ .תויתוא יתש קר שו ,בשחמה תפשלו ;26 - תילגנאב

 תולשל רשפא ,ייסיספא"-ו ייסידחאיי לש םיפוריצ תועצמאבש

 .חריל תיללח

 םירבדמ םלוכש ,הלאה םיטיבה לכ הפיא - קדצבו - לאשי םדא

 ,קיסייבב תינכת וא בתכמ םיבתוכשכ ירה וןמזה לכ םהילע
 םילמל תופרטצמ הלאו ,תורפסו תויתוא רקיעב םיאוו

 ו םיטפשמלו

 ריכמ אל ינא .תילמשח הרונמב וא וידרב ומכ תצק הז .הככ זא

 ןומה ,ןכ-יפ-לע-ףאו .וידר ילג עומשל וא תוארל לגוסמש דחא ףא

 םלועמ .ייוישכעל ןוכניי-ב ףשר יפר תא עומשל סיחילצמ סישנא

 םרווה למשחה תא תוארל חילצהש והשימ יתשגפ אל םג

 םינהנ ונא יכ ,םייק למשחהש םיעדחי ונחנא ,תאז לכבו .םיטוחב

 .למשחה תרוגמ לש רואה ינרקמ

 3 סיחילצמ אל ונחנא לבא ,למשח ימרז שיו רידר ילג שי ,רמולכ
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 וידוה טלקמ ומכ ,םירישכמ שי ,תאז תמועל ;סתוא תוארל
 םג ךכ .רתסנה תא םיאורו םיעמוש ונא םתוכזבש ,הרונמהו
 תפש תא תוארל םיחילצמ אל ונחנא :בשחמה תפשב רבדה
 .רתסנה תא ונל סגרתל םיעדויש םירישכמ שי לבא ,בשחמה
 .םגותל םיעדויש םירישכמב ןומט ,בשחמה לש הרקמב ,דוסה
 םדא ינב תפשל - ןיבמ בשחמהש םיטיבה תפשמ אוה סוגרתה
 .םילימו תויתוא סע
 .ךלומ שממ ,יאדוול בורק ,םיחנומ הלאכ םימגרתמ םירישכמ
 םיטיב לש םיפוריצ םגרתל עדוי ךסמה :ךסמהיאוה דחאה
 רבד השוע תספדמה .תוארל םילוכי סדא ינבש תורפסו תויתואל
 סימייק ,תוארל םילוכי םניאש םדא ינב לש םתבוטל .המוד

 "יי החקר = ו
 א

 םורישכמ לש הנונת םיגציימ בשחמב ייסידחאי'ו ייסיסכא"
 לוכ םדוק אוה (ינורטקלאה) בשחמה ירהו - םיינורטקלא
 .ינורטקלא רישכמ

 הרונמה לש קספמה

 וא קולד בצמב אוה

 רשפא .סת וא סא ,הבכ

 .0 וא 1 - הזל אורקל

 הרונה - האצותה

 1 ,בוש) אל וא תקלוד

 .(0 וא

 חותפ ילמשחה לגעמה

 .(0 וא 1) רוגס וא

 םרוו ילמשחה םרזה

 וא דחא ןנויכל טוחב

 .(0 וא 1) רחא ןוויכל

 תמיוסמ הדוקנב
 ןיא וא ₪* טקסידב
 .(0 וא1) טונגימ

 | בשחמה לש ריינהו טעה םה טקסידהו םיטקסידה ןנוכ ,ןכאו
 לע תודוקנ אלממ ןנוכהו ,ינורטקלא ויד אוה טונגימה .ונלש
 -.הל ןיאש הדוקנ ,1 איה טונגימ הל שיש הדוקנ .טקסידה יבג
 יטאיח יטונגימ

 ה = '

 ,שונא תפשב םילמל בשחמ לש םיטיב םימגרתמה םירישכמ

 !עומשל רשפאש

 םדא ינב לש תורפטו תויתואמ ,ךופה ןוויכב םגרתמה רישכמ

 לכ ןאכ .(תדלקמה וא) סישקמה חול אוה ,בשחמ לש םיטיבל
 .םיטיב לש הרדסל תמגרותמ תוא

 2ומ הביצמה הלבט ןיעמ אוה הלאה םימוגרתה לכל "ןולימייה

 ,"ןוללמייה .םמוקמב בותכל שיש םיטיבה תא הרפס וא תוא לכ

 45- דוק ארקנ ,םיישיאה םיבשחמב ללכ-ךרדב וב םישמתשמש

 1001000 םיטיבה ףוריצ ,הז דוק יפל .(יקסא דוק :סירמואו) סח

 ףוריצהו ,2 תא - 1011010 ףוריצה .11 תילגנאה תואה תא גציימ

 םג ,םיבשחמה סלועב רבד לכ ומכ .7 הרפסה תא - 0110111

 ארקנ (הרפס וא תוא) ןמיס לכ :תומש הברה שי הזה קסעב

 ,בשחמ תפשב םיטיב לש ףוריצ לכ .ות בשחמה ישנא תפשב

 - סיטיב לש ףסוא .(8צד'₪ תילגנאב) תייב ארקנ ,הזכ ות גציימה

 דבעמ וא בשחמ קחשמ ,קיסייב תינכת ,בתכמ ,לשמל ביכרמש

 אצמנש המ לכ ,םצעב .(תח,5 תילגנאב) ץבוק ארקנ - םילילמת

 .םיצבקב ץבוקמ טקסידה לע

 ומכ בבותסמש ןקנק והז .םיטיב לש ןקנק אלא וניא טקסידה

 תא םירגוא ונחנא הזה ןקנקב .הטסק ומכ טילקמו טילקת

 .ונלש תוינכתהו סירויצה ,םיבתכמה - םיצבקה

 ונחנא םילילמתה דבעמב ונבתכש בתכמב !רוכזל יאדכ לבא

 לוכה ,בשחמל לבא .םיטפשמו םילמ ,תויתוא לש ףסוא םיאור

 טקסידה ךותל ייוכפשניי םיטיבה לכ .םיתייבו סיטיב ומכ הארנ

 רזסה אשונלש עדוי ,ןיינע ןיבמ רבכש ימו .תרדוסמ דואמ הרוצב

 לש האלנ יתלבה יאמבה - 205-ה - דחא יארחא קר שי בשחמב

 .הלודגה בשחמה תגצה

 .טקסידב רדס השוע אוה ךיא תוארלו 205-ה רחא בוקעל רשפא

 שיקנ ,בשחמה תא קילדנ .4 ןנוכ ךותל 05-ה טקסיד תא סינכנ

 :ןמיסה תא לבקנש דע ,םחז6ז

4< 

 % תא שיקהל תרמגש עדוי 05-ה !תעדל ךירצש ןטק רבד
 .₪א5א-ה שקמ לע תצחלשכ קר ךלש הזוקפה

 :05-ה לש הלופכ העדוה ,השעמל ,אוה ₪ ןמיסח

 .הדוקפל ןכומ ינא .א
 הדוקפ לבקא םא אלא ,.4 ןנוכל תסחייתמ לבקאש הדוקפה .ב
 .(תרגסמ האר - !תרחא הדוקפ) תוחא
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 | דחא ןנוכ ,הזכ הוקמב .דחא םיטקסיד ןנוכמ רתוי שי םיברל
 ּ .8-ב רחאהו ,-ב ללכ-ךרדב ןמוסמ

 יש ₪ ו₪ /

 .8-ל סחייתיש םיצור לבא ,4-ל סחייתמ 205-ה (
 !סישוע המ (

 ./2 ןמייסה דיל 5: םישיקמ - א
 ! 4-ל סחייתיש םיצורו ₪-ל טחייתמ [205-ה ,

 .8> ןמיסה דיל =: םישיקמ - |
 ה מש 7 "וצ "רב וב "לר ב

 .םיטיב לש ןקנק אוה 205-ה טקסיד םג ,טקסיד לכ ומכ

 :בותכנ .וב שי רדס הזיא הארנ

 :לשמל ,לבקנו

 רס]ונתופ ות זוצ6 44 הפ תס 1

 6 ע 01 :\

 אאא <0%1 23791 12-30-85 20

 ץסאא/גך | 6081 11135 12-30-85 0
 הקקמאס 60% 2612 33-07-85 1:43
 3550א | 60% 1536 12-30-85 0
 86%60ק 60% 6234 12-30-85 200

 024816 ם%5 78864 7-07-86 20

 685% סא 9832 12-30-85

₪% (1-01-80 60| | 847 ₪ 

 40 =1605) | 7168 סעוספ 6

 ,םיפרג ,םיקחשמ ,תוינכת :רמולכ) םיצבקה לש המישר ונלביק

 ,לשמל ,טרפמ 05-ה .טקסידה לע תעכ םיאצמנש (...םיבתכמ

 אוהשו ילש טקסידה לע אצמנ 601% גאס.60% םשב ץבנוקש

 05-ה .(םילמ 4500-כ ,חיננ ,לש בתכמ ומכ) םיתייב 23791 ליכמ

 אל .(ס05-ה לש ותעידי יפל) רצונ צבוקהש ךיראתה תא ףרצמ םג

 םא יכ ,כ005-ה תמשאב הז ןיא לבא .ןוכנ םושרה ךיראתה דימת

 .(תרחא סעפל רופיס רבכ הזו) ונתמשאב

 ,םיצבק 40 וב שי ;הפייעל סומע ילש 005-ה טקסידש םג םיאור

 .םיפסונ םיוות 7168-ל קר םסוקמ ראשנו

 אוהש קר אל :ונל הארנש הממ רדוסמ רתוי וליפא אוה 2005-ה

 הפיא עדוי םג אוה - טקסידה לע םיאצמנ םיצבק הזיא עדוי

 םילולע ונחנא עגר לכב ירה :ותניחבמ ,קדצבו .ץבוק לכ אצמנ

 ןיב טטחל ךרטצי אוהו ,תמיוסמ תינכת ליעפהל ונממ שורדל

 ...ןגאלאב היהי םאו .תינכתה תא אוצמלו םיטיבה

 ,טקסידב אצמתהל ידכ םהל קוקז כ05-הש ,םיטרפה בור

 הדוקפה סש ןאכמ .(כתצמ(דיסאצ תילגנאב) ךירדמ ךותב סייוצמ

 םא .טקסידב םיצבקה לע םיטרפה תא ונל תקפסמה - ₪18 -

 ןכות אוה כזא670%1+-ה ירה ,סרכ-בע רפסל טקסידה תא הוושנ

 .ולש םיניינעה

 הלאה םיטרפה לכ תא ₪005-ה רומשי ןכיה :הלאשה תלאשנ זאו

 ?!טקסידו טקסיד לכ רובע

 שקמ לע שיקנש ןמזב ךא ,כ1א-ה תדוקפ תא בוש עצבנ :זמר

 .טקסידה אצמנ ובש ןנוכה לע לכתסנ אז א-ה

 תא לבקל ידכ ומצע טקסידל הנופ 205-הש איה רבדה תועמשמ

 ותוא אוצמל רשפאש ,םיניינעה ןכותל המודב - כאש6108% -ה

 .רפס לכ לש ותישארב

 ; חלוש ןנוכהשכ ,ךפהל וא ,ןנוכל םיטיב חלוש בשחמה רשאכ 5
 | .הלעפהה תכרעמ תארוהב בשחמל םיטיב 5

 ; הו .סמוד דויצ שוג אלא וניא ןנוכה - תקלוד הניא תירונהשכ
 5 טקסיד איצוהל וא סינכהל ןמזה ₪

 < עצמאב הערפה - !םירדשמ ,טקש - תקלוד תירונהשכ לבא
 2 םיקלח וא טקסידה תא ,ןנוכה תא לקלקל הלוכי רודישה [

 058-ה ,םיוסמ טקסיד לש סיצבקה לע םיטרפה תא ,השעמל

 ןכא הז בוק .טקסיד ותוא לע אצמנש ,דחוימ \בוק ךותב רמוש

 .סות6דסאצ-ה +בוק ארקנ

 :אבח ןויליגב 0
 וימב טלוש ימ - ינאו (בוקה .*)

 ו 1010001011 1

1001 1001 110010001 1011 1 

 זי 1001 1011001 1001 1 111 21



 "ו

2
 

4
 
"
 
2
 
2
2
 

₪ 

% 
1
 

 ף,\| -1 רי רול ה .\\זכ !ןול 2

 ן
 מ

 ןםיהאכ '? 2?
 : ןני י

 ]א

 כ מב. ר ןנמ
| 

-
 

-
*
 

(ב
 

6
 

-
)
 

7
 <
 

5 
-" 



 4 א שק ה שיא א שק ש"ק גרב שש" בגב" ב' ב"... *.*.8,"9 8. - 98. ה 48 ₪ 8 ₪ רש 808 וש ₪ א א ₪ 4

 | ה וירש ו "4 ₪ וא ומ מרישרש

 וא א א קו ₪ א ₪ א | ₪ ₪ ₪ מ ₪ שיף 5

 ז:|ז::ז[ווזהַ הז דדו זורר זק וז ו זדיזדזרו דור "וראר":הרר רדר הרררריררברה הר

0 

5 
₪" 4 

0 .- 0 | 

 4 0% וה ב

 וצל 8
 ו יב: ו

" -- 

 הלוע ךס
 - תה יד 2% 0 ,[ב 522-- | א ו.

 דוק חה ד וי ההדק ודל
 יה 7 ל 8 א יי 2 "אופ ל : 5
 אלא ש"ק ב 7- ל צב ו ₪ - 0 - 7 = דל 7 7 ד == א = 4 2 5 ל

 | .( ההמרה טמשקמשא | | 6 ו 9

 ה 0 | = לע | | - רשמו 3 :₪% ךסמ הזיא ?בשחמל ךסמ תונקל םיצור םתא יש
 7[ "- י 2 | |

 וצי 7 . . . ו - ₪ \ : ו . רי | 7664 ?ילאוד ?סלוקרה ?םורכונומ ?תונקל יאדכ 1 רו | | = | | | 2 8

 5 ל שי 2 | ד ל
 מקו ₪ | 1 1
 3094 תונקל יאדכ רבכ ,םצעב ,ילוא ?צ6ב 62 1 | להרי מ
1 , | 
 ה | שי | . | 0 אש | |

 ל ב | | , . , ו ורה |28 םתא קר אל ?םתלבלבתה ?50ק5א₪ עס

 כ 2
 ₪ | םלוע"ב רדס תושעל הסננ ואוב זא !םילבלבתמ

 1 "ב - " ור טשב |

 לש 6 ; ., 6
 ל 5 ןשי ובלי וה |
 ₪ וב |

 / ב ו
 = כ 5 ו
 . ץ- א

 י 5

 ו [
 - 2 - : - מ 5

 ל אופל ל 1

8 

6 + 

 הי

 / 4 ו רי יש ו /

- . 

 . יש ד

 : 6 . ג ג . ,] %- רמ'.ב" %% ,

 ו --- : -
2 2 . 

 | 4 1 ירא +7 שיעש ?\צילר- הע ב 2- וצר וכלל ללב 4 .
 . ב "שמ ריינה קסדה ןח ול וול דל ששה ונתקל מ מלא :ןקד-הימשו רק ל ו 5 רד ל ל ה-3 2-5

 . 2% ו יז =" \ [ץ* ₪. - [- ₪ - ב ד א ל 8 " ם ₪ - ה-4 / - יש ₪ = . -

 < 7 הצצב יה 0 ו ל 7 10 2105 0ה רצ ,ה לש מ
 ומומ 4 - : 5 של ₪ - שד ה == חי 1%" ₪- 2-5 = ו ₪ רש = הא תש הא 48. ,שיק = ו-4 ₪9 5-5 - רש דכשיכ = 5 ג /9- ₪5 = יו וו - : שי יי

 ,מבי תרבח הגיצה 1980 תנש

 בשחמה תא ,הנושארה םסעפב

 בשחמ זא הנקש ימ .(ש6) ישיאה

 טבלתהל ךירצ היה אל ,ישיא

 וא ויה .ולש בשחמל ךסמ תריחבב הברה

 ,םיסיטרכו םיכסמ לש םיגוס ינש קר

 אלו יפרג :םיישיאה םיבשחמל ומיאתהש

 .יפרג

 האר) 604 סיטרכ ארקנ יפרגה סיטרכח

 לע .ינועבצ ךסמל םיאתה אוהו ,(ןולימ

 העבוא תינמז-וב עיפוהל ולכ: ךסמה

 לש (הדרפה רשוכ) היצולוזרב ,דבלב םיעבצ

 תיסחי ,העורג היצולוזר)כ 0

 .(סויה לש םיכסמב היצולוזרל

 סיטרכ ארקנ ,יפרג-אלח ,רחאה סיטרכה

 ,?נועבצ אל ךסמל םיאתה אוהו ,םורכונומ

 היצולוזרה .םורכונמ - אוה ףא ארקנש

 ,(720א400) רתוי .ההובג התייה הז ךסמב
 םיטסקט לש הבוט הגצהל םיאתה ךסמהו

 וילע גיצהל תורשפא לכ התייה אל ,דבלב
 .םיעבצו הקיפרג

 סלוקוה תובח החתיפ ,והשלכ בלשב

 יכסמל יפרג סיטרכ ,תיאקירמאה

 תיפרג הגוצת רשפא הז סיטרכ .םורכונומ

 הגוצת רשפא אל ךא ,ההובג היצולוזרב

 .תינועבצ

 יתנכתמ רקיעבו ,םיתנכתמ ,םימי סתואב

 םסאתהב סהיתוינכת תא וחתיפ ,םיקחשמ

 ללגב רקיעב ,60₪-ה לש טרדנטסל

 ךסמש ,התייה תירקיעה היעבה .םיעבצה

 םיאתה אל (664) םיקחשמל םיאתהש

 רורב וגיא 6004 יכסמב בתכה) הביתכל

 וז היעב .ךפהלו ,(הכומנה היצולוזרה ללגב

 ךסמה חותיפ םע ,יקלח ןפואב ,הרתפנ

 וז תוחתפתה .ילאודה סיטרכהו ילאודה
 תורבחב ,קוחרה חרזמב רקיעב השחרתה



 ךסמה .סהינימל ייסימאות"ה תא ונבש

 תשולש תא לבקל לגוסמ ילאודזה

 ,םורכונומ ,668) םימדוקה םיסיטרכה

 ילאודה סיטרכב .עבצ אלל לבא ,(סלוקרה

 ,דחא סיטרכ לע תוטיש יתש ,השעמל ,ויה

 וא) תיטמוטוא רובעל ותרזעב רשפאו

 לבקתנ ךכ .הטישל חטישמ (הנכות תרזעב

 .הביתכל םגו קחשמל םג סיאתמש בשחמ

 התיה תירקיעה היעבה

 םיאתהש בשחמש

 םיאתה אל םיקחשמל
 .ךפיהלו הביתכל
 ךסמו 204-ה סיטוכ חתפתה ליבקמב

 ,תינמז-וב וילע גוצהל ןתינו ,ול םיאתמש

 רחאל .640א350 לש היצולוזרב םיעבצ 6

 יכסמב שומיש לש ,תיסחי ,תובר םינש

 רדגב ₪043-ה ךסמ היה ,םורכונומ וא (4

 םימיאתמה םיכסמל יתועמשמ רופיש

 ,םיוסמ ןמז ךשמב ;םיישיא םיבשחמל

 לש רקיה ריחמב םג הו רופיש אטבתה

 .שדחה ךסמה

 םע רקיעב ודבע ,ןכ סא ,בלש ותואב

 :םיכסמ יגוס השולש

 םיקחשמל ומיאתהש 60 יכסמ .1

 י!לעב ויהש ,תיסחי םירקיה ,ם0 יכסמ .2

 ידי לע רקיעב ושכרנ הלא) הגוצת תוכיא

 סםיקוקז ויחש ,עוצקמ ישנאו תודסומ

 (.רשפאמ הזכ ךטמש תוכיאל

 קחשמל ומיאתהש םיילאוד םיכסמ 3

 ינשמ תונהיל וצרש םישנאל) הביתכלו

 .(תיסחי ךומנ ריחמב ייתומלועייה

 טיטרכ - שדח סיטרכ ףסונ םינש עברא ינפל

 םשל .2566 לש ןורכיז ש? הז סיטרכל .י0

 שי 008 סיטרכלש ןייצל יאדכ האוושה

 - 128% סיטרכלו ,דבלב 64% לש ןורכיז

 סוטרכל רשפאמ רתוי לודג ןורכיז .תס

 םיעבצ לש רתוי לודג רפסמ סע דדומתהל

 בייחמ 943-ח סיטרכ .חבוט היצולוזרב

 סיטרכה לש בולישהו ,דחוימ +04 ךסמ

 היצולוזרל עיגתל רשפאמ םישדחה ךסמהו
 היצולוזרל וא ,םיעבצ 16-ב 800א600 לש

 .סיעבצ 256-ב 320%200 לש

 היצולוזר ,הדרפה רשוכ

 הקיפרג/עבצ םאתמ
 בחרומ הקיפרג סאתמ
 הקיפרג/ואדיו םאתמ
 ךסמ ,גצ

 ₪590( תוסא
 | סח קו65 הס קדם (60)

 אה א00 ג קחו65 גסגקז םח (ם00)

 צוספס 4ו05 ה34ץ (/(8)

 | שוסאחסה

 ?גצה ירוחאמ רתתסמ המ
 הווהמ ,ךסמ וא רוטינומ סג ארקנה ,גצה

 יתוזחה טלפה תא תרצויה ,הרמוחהמ קלח

 תולת אלל ,םיגצה לכ .בשחמה לש

 סה :תחא המישמ םיעצבמ ,היגולונכטב

 ,תוינבתל םיילמשח תותוא םימגרתמ

 תורצוי הלאו ,תוריעז תודוקנמ תובכרומה

 .ךסמה לעש תורוצה תא וא תויתואה תא

 - תארקנ וזכ הדוקנ לכ

 לוככ .(קזסדטתמ םזמאוטאד) זאפ
 ךכ ,רתוי לודג הנומתב תודוקנה רפסמש

 וא) הנומתה תודח .הנומתה תודח הלדג

 גצב היולת (א5501 1708 - הדרפהה רשוכ

 ךסמה םסאתמבו ,ומצע

 כ גצ הק )

 שי .הגוצתה לע תקפמ ךסמה םאתמ

 קלח הווהמ ךסמה םאתמ םהבש םיבשחמ

 ךסמה סאתמ .בשחמה לש ישארה חולהמ

 (סיטרכ) .ספדומ לגעמ חול םג תויהל לוכי

 .בשחמב םיאתמ ץירחב ןקתומה ,דרפנ

 ,(אופ,ג) יעבצ-דח תויהל לוכי ךסמה םסאתמ

 םאתמ ,(0034) הקיפרג/עבצ םאתמ

 םאתמ ,(מ04) בחרומ הקיפרג

 דחוימ םאתמ וא (04) הקיפרג/ואדוו

 טסקט תגוצת
 קוסיפה ינמיסו םירפסמה ,תויתואה

 םיאוקנ ,ךסמה לע םיעיפומה ,םירכומה
 בשחמה ןורכיוב רמשנ טסקטה .טסקט

 בורל תרכומה ,תיטרדנטס הרוצב

 ןקת דוק) 45011 תאוקנו ,םיבשחמה

 וא תוא גציימ 450 ות לכ .(יאקורמא

 יוות ךסמה םאתמל חלוש בשחמה .ןמיס

 תויתואה תעפוהל םימרוג הלאו ,1]

 רבודמש ןוויכמ .ךסמה לע תומיאתמה

 לוכי ךסמה סאתמ ,דיחאו ינקת דוקב

 ףולשלו ,תינורטקלא הלבטב שמתשהל

 המיאתמה תודוקנה תרוצת תא הנממ

 .ןמיס לכלו רפסמ לכל ,תוא לכל

 בחרומ 850וו דוק
 ליכהל הלוכי 45611 לש םידוקה תלבט

 הלוע הז רפסמ .םינוש םיפוריצ 6

 תגצהל םישרדנה םיפוריצה לע הברהב

 הפשב םינמיסהו םירפסמה ,תויתואה

 ימאתמ ,םירתונה םידוקב | .תילגנאה

 סינמיס תגצהל שמתשהל םילוכי ךסמה

 תרוחא הפשב תויתוא :ןוגכ ,םידחוימ

 .הקיסומ יוות וא ,([לשמל תירבע)

 תיפרג הגוצת
 תניחבמ תלבגומ הניא תיפרג הגוצת

 ,תיפכרג הגוצת תריצי תעב .תודוקנה יפוריצ

 :רתויב השק המישמ בשחמה לע תלטומ

 לכ לש קיודמה םוקמה תא רתאל וילע

 ול ןיא .ריאהל שקבתמ אוהש הזדוקנ
 תגוצתב ומכ ,הלבטב רזעיהל תורשפא

 לע תעבקנ םייפרגח םיגצה תוכיא .טסקט



 תיירוטסיה לש הז בלשב
 ןסמ בשחנ ,םיכסמה
 רתויב יתוכיאל צ6 -ה
 םימיאתמה םיכסמה ןיבמ
 םלוא ,םיישיא םיבשחמל
 דחוימב הובגה וריחמ
 .םינוקה תא עיתרה

 לכ .תוריעז תודוקנמ תובכרומ ךסמה לעש תויומדה

 תודח .(זויוד וא םז ן:ח:ןדרכ זז תאורקנ וזכ הדוקנ

 לודג הנמתב תודוקנה רפסמש לככ הלדג חנומתה

 .רתוו

 (501.1ח10א)

 הדורפה רשוכ תאוקנ הנומתה תודח

 רתוי ההובגה הדרפהה תלעב הנומתבש תודוקנה רפסמ

 תנומתבש תודוקנהח רפסמ לע העברא יפ הלוע [לאמשמ)

 .(חלעמל) חכומנה חדרפהה תלעב

 רפסמש לוככ .ירשפאה תודוקנה רפסמ ידי

 .הגוצתה תוכיא הלוע ךכ ,רתוי לודג תודוקנה

 המצעה ינויצ תא ליכמ יתדוקנ עדימ טירפ לכ

 השורדה ןורכיוה תומכ .םישקובמה עבצהו

 לודג םיעבצהו תומצעה ןווגמש לוככ הלדג

 .רתוי

 סיטרכל קר םיאתמש ,704-ה ךסמ דבלמ

 ([אווגוזגפץתס) ןיקס-יטלומ ךסמ חתופ ,64

 .םירחא םיסיטרכ םע סג דובעל לוכיש

 בשחנ ,םיכסמה תיירוטסיה לש הז בלשב
 סיכסמה ןיבמ רתויב יתוכיאל /64-ה ךסמ

 םלוא .םיישיא םיבשחמל סימיאתמה

 .סינוקה תא עיתרה דחוימב הובגה וריחמ

 חתופ ,ייטושפיה %643-ה סיטרכ תובקעב

 ןכו ,5שקםא 04 סיטרכ - ףסונ סיטרכ

 *.ןופיויו8>אי ₪

 לש םינותנה .וליבשב םכאתמ ךסמ חתופ

 :סה הז ךסמ

 וא םיעבצ 16-ב 1024א 768 לש היצולוזר

 .םיעבצ 256-ב 640%400 לש היצולוזר

 ןורכיז לעב 16-סגו סישרכ אוה סיטרכה

 יבשחמ רובע סנמא יוגב אוה .512א לש

 ותוא ביכרהל רשפא ללכ-ךודב סלוא ,ג1

 .אז יבשחמב םג

 ,הו ןויליגב ,בשוחמו שידח שדח רודמב

 ,ףסונ 64 סיטרכ לע העידי אורקל ולכות

 .תמאב שדח

 הדירי הלח הנורחאה הנשה ךלהמב

 .זסה-ה יכסמ לש םיריחמב תיתועמשמ

 תכמיי השעמל ונתנ םישדחה םיריחמה

 םיריחמה םא .םיכסמה יגוס ראשל ייתוומ

 בוטה תא תונקל אל המל ,םימשב סניא

 םגו ,ולוכ םלועבש אלפ ןיא ,ךכו !זרתויב

 .ץ64 קר טעמכ רישכע םינוק ,צראב

>9 
 , אאא 8077 2

 ו רו רצ א א א ו א א א רו רצ רצ א כ ריר ל.*>
 54 'םלענ 'מעב "טרינ ?

 עא222/ 222222 2/2 ,/ ע
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 ןמרש סינאולו דיווד :תאמ

 רש תור :םוגרת

 מי'עב רואל זו*צוח סופוא
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 לומִמ ןכשה

 המכ ינפל עיגה ,יש לש רבח ,ןר 5 0

 קחשמ ומע איבהו ,יש לא ןמז
 םיארוק ןרעו יש .שדח בשחמ = :

 יקחשמ - םיקחשמ לש הזה גוסל

 .םשה תא יתצמיא ינאו ,הקתפרה

 תרועב ,םיטלוש ,הזה גוסהמ םיקחשמב

 רוביגה .קחשמה לש רוביגב ,תדלקמה

 רז סוקמב תשחרתמה הקתפרהל "קרזנ"

 וא הווה ,דיתע ןמזב ,ללחב ,ץראה רודכב)

 הרטמ לא וכרד תא סלפל ךירצ אוהו ,(רבע

 עלקנ רוביגה ,עסמה ךלהמב .יהשלכ

 ךיא תעדל וילעו םינושמו םינוש םיבצמל

 ןוימד הברה ליעפהל ךירצ .סהמ +לחיהל

 .עגר לכב תושעל המ תעדל ליבשב היישותו

 יבג לע סינוש סינוויכל רוביגה תזזהמ ץוח

 תוארוה ,תילגנאב ,םושרל רשפא ,ךסמה

 .511-ו קטפת סטחסח ,1טתוק :ומכ ,תונוש

 ,דחא הקתפרה קחשמ םימייסמש עגרב

 םעט הברה ןיאו קחשמה תא םיריכמ רבכ

 יקחשמ תא םסירציימ ,ןכל .וב קחשלו בושל

 .תורדסב ,ללכ ךרדב ,הלאה הקתפרהה

 עיגה ןרעש זאמ בר ןמז רבע אל ,ןפוא לכב

 םירבחה ינשו ,שדחה קחשמה םע יש לא

 אל .הקתפרהה ךותב קומע םיעוקש ויה

 ילצא ובצייתה סהינשו ,תפסונ העש הרבע

 אלו תוחפ אל) םיטקסיד השיש סהידיבו

 .קחשמה תא םיליכמש (רתוי

 .קחשמה תא תוארל תבייח תא .תירשיי

 ונל הרק המ ינימאת אל תא !והשמ הז

 הויאב ונתחנ .עומשל תבייח תא .וישכע

 והשמ ךותל תיללחהמ ונאצי .רזומ בכוכ

 םיקלח ינימ לכ .תואטורג שרגמל המודש

 .תכלל ןאל ונעדי אל .ביבסמ םירוזפ ויה

 תילעמ תולגל ונחלצה ןמז הברה ירחא

 רדח הזיאל ונעגה .הלעמל ונתוא החקלש

 ... רנירחא ףדרש דיחפמ טובור םש היהו

 ונעגה ךכ רחא .ונממ חורבל ונחלצה ףוסב

 תדעסמ םש התייה .וחא בכוכל

 וניצרו ונסנכנ .דלנודקמ ומכ ,םירגרובמה

 סא ונעדי אל לבא ,רגרובמה ןימזהל

 עיגהל ,םואתפ הז עטק הזיא ...יאדכ

 י/דלנודקמ לש ףינס וב שיש בכוכל

 רבעש המ תא ראתל וכישמה םה ךכ

 .סירק ילריש :רויא

 סתוא קיספהל יתיצו ןמזה לכו ,םהילע

 ,ונתחנ ,וניכיג ,ונאצי הז המיי :לואשלו

 קחשמ .אל הז בכוכב םתייה םתא זונחרב

 יחלוכה ךסב

 סה דציכ תוארל יתינהנ .יתלאש אל לבא

 ויה םמצע סח וליאכ ,קחשמה תא "םייחיי

 לומ ובשו סהשכ .הקתפרהל םסיפתוש
 שוחל רשפא היה ,וקחישו בשחמה
 תוטבלתהה תא עומשל ,חתמבו תובהלתהב
 יבגל תובוגתה תאו ,ךשמהה יבגל םהלש

 ,לוכה .ךסמה לע םישחרתמש םיעוריאה

 .תמאב הרוק רבדה וליאכ

 לש החיתפה עטק תא יל וריכזה ןרעו יש

 תא םתיאר חטב .(810) ייגיביי טוסה

 םיעטק הברה טרסב שיש ןוכנ !הזה טרסה

 הייטנח םע ,ינא לבא ,םיקיחצמו סידמחנ

 עטק תא רקיעב יתבהא ,םיבשחמל ילש

 ךיא) רוביגה דליה זותוא םירכוז .החיתפה

 קחשמו בשחמה לומ בשוי (וול וארק

 אוה .הקתפוה יקחשמ סתואמ דחאב



 .אבה בלשב תושעל המ טילחהל הסנמ

 .ומצע לא רבדמ אוה תוטבלתהה ידכ ךות

 בשחמל סשורו תושעל המ טילחמ אוהשכ

 לא ובדמ בוש אוה ,עוציבל הארוהה תא

 ול תארוק ולש אמיא .בשחמה לאו ומצע

 אוה .עמוש אל אוה ךא ,אובל בושו בוש

 .הרקי המ תוארל ןיתממו ,בשוח ,טבלתמ

 לש םיעטק םהב שיש םיטרס דוע שי

 תועובש המכ ינפל .תבהוא ינאש ,םיבשחמ
 טרסה תא תילארשיה היזיוולטה הנירקה

 .(!רישה תא םיריכמ) "ףפקמה שלפ קיגיי

 לע וב רפוסמ ,טרסה תא האר אלש ימל

 קנב לש םיבשחמה רדחב תדבועש השיא

 תאטבתמ התדובע .תירבה תוצראב

 הדובע .בשחמל םסינוש םינותנ תדלקהב

 ,דחא םוי .בר ןיינע הב ןיא הרואכלש

 לא רז והשימ רבחתמ ,הדובעה ךלהמב

 ךרד ,התא רבדל ליחתמו הלש בשחמה

 איהש הל ררבתמ טאל טאל .בשחמה

 ,ויאקירמא לגרמ םע בשחמ תוחיש תלהנמ

 .תיטסינומוק צראב ,םייח תנכסב אצמנש

 .ול רוזעתש הנממ שקבמ לגרמה

 חתומ לוגיר טרסל ,טרסה חתפתמ ךכו

 ,בשחמה ךרד להנתמש ... חדבמו

 המ םיעדוי םתא לבא ,דואמ דמחנ טרסה

 הבש ךרדה תא !טרסב יתבהא יכה

 וליפא .בשחמה לא תסחייתמ הרוביגה

 םינותנ "םתס" הדילקמ איהשכ

 הרוש ןיסוהל תגאוד איה ,םיממעשמ

 תדעוימה הרוש .םינותנה תיתחתב תישיא

 איהש םינותנה תא לבקמש ימ לא

 ,םולש תושירד תרסומ איה .הדילקמ

 לע תועד הפילחמ ,םינוכתמ תחלוש

 םישנאה תא הריכמ איה .דועו הקיסומ

 םישנאה ,בשחמה ייירוחאמ" םיאצמנש

 ,הדילקמ איהש םינותנה תא םילבקמש

 .סתוא השגפ אל םעפ ףאש וליפא

 רישכמ וניא בשחמה השיא התוא יבגל

 לגרמה רשאכ .יתורבח יתלבו ,דיחפמ

 סחיה ,הלש בשחמה לא ץרופ ירותסמה

 לאכ טעמכ השענ בשחמה לא הלש

 ,בשחמה לא תרבדמ איה .םדא-ןב

 סייפל ,ותוא ענכשל הסנמ ,וילע תזגרתמ
 איה ,בשחמה תועצמאבש ,ןוכנ .ותוא

 ןפואב לבא .רחא םדא ןב סע החיש הלהינ

 שממ ,ינאו .בשחמ םע ייהרבידיי איה ישעמ

 .הו תא יתבהא

 תרבדמ אל ינא ,בשחמה םע תדבוע ינאשכ

 תרבדמ ינא ,תודוהל תבייח ינא לבא .וילא

 עמוש היה והשימ סא .ימצע סע ,לוקב

 לגלגתמ היה אוהש יאדוול בורק ,יתוא

 לא םיסחייתמ םתא ךיא !םתאו .קוחצמ

 םתא !וילא םירבדמ םתא !ובשחמה

 ₪ . . ₪ ₪. א ם

 -- עא ב

 רושכמ לוכה ךסב אוה םאה זוילע םיסעוכ

 וב שיש וא ,םכיניעב יתודידי אלו ,רק ,ינכמ

 םיסחייתמ םתא סג סאה זישונא והשמ

 סג סאה !סכל ורק ןה וליאכ תוקתפרהל

 !דידי וב םיאור םתא
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 .םילועמה ודו יבשחמ ינאובי
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 לקספ / בגר דדוע / תופי תורוצ דוע

 קיטייב / גרבנזור ירוא / סוטמ תעדוה

 טוד / ןייד הנילמ / השקבב טירפת

 טוטול / ימחר דוד / ?םיקחשמל סוטול

 קיטייב / סופיירד סומע / ב קרפ העיגפ לוב

 קיפייב / דמחומ ביאבח / קיסייבב ןגנל
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 29 סירק ילריש / טקסיד ...םע תושעל המ

 :ןויער תז ןטומ ול אורקל רשפאו ,המיאתמ

 ,ירמגל םיישדח תונויערל ףסונב ,ףסומב סעפה

 ולעוהש תונויער חתפל םיכישממ ונחנא

 .ףיכו םיבשחמ לש םימדוקה תונויליגב

 תא השעמל סישיגדמ הלאכ ךשמההה

 חותיפל סיסב ווהיש ,תונכנמ"

 שמתשהל לוכי אל

 ינימ לכ םהילע ףיסוהל ,םיאבומה תונויעוב

 חותיפל סיסבכ ןויערה תא לצנל וא ,םירופייש

 : .ירמגל רחא והשמ

 איבהל ךישמהל לדתשנ סיאבה תונויליגב

 תונוש תונכת תופישב ,תונויער לש ןווגמ

 .תונוש תומרבו

 תינכת חולשל ךירצ ץכ

 ןויער הז ףסומל תונויער חולשל ןיינועמש ימ

 השולש ובו טקסיד ולא חולשל ךירצ

 וסיצבק

 - תינכתה לש דחקה תא ליכמה בוק .1

 תרדוסמ הרוצב הבותכ תויהל הכירצ תינכתה

 ןפוא תא תודיבסמה תורעה ףוריצב ,הרורבו

 .התלועמ

 תינכתה לש (.52011) הצרה +ץבוק .2

 ןפוא תאו תינכתה תא ראתמה בוק 3

 .תינכתה לש הספדה םג ףרצל יוצר

 תוכיתח יתש ןיב זוראל שי טקסידה תא

 :לא חולשלו ,ןוטרק

 /ינויער תז ףימו םיבשחמ

 תובוחל 675 ד"ת

 תוינכת תומיאתמ ןויער הו ףסומל !בל ומיש

 סכל שי םא .(תורוש 50 דע) דבלב תורצק

 דחוימב סיבוט סה ךא ,"סיכורא" תונויער

 .סתוא םג ססרפנ
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 תינכת ונאבה םדוקה ןויליגב

 רשפא התועצמאבש ,לקספ תפשב

 לע תודחוימו תופי תורוצ רייצל

 סרו: בתכש ,תינכתה .ךסמה

 רויצל ץזסיל תואחסונב השמתשה ,זעירמ
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 ,תודחוימ תורוצ רייצל תרשפאמ איה
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 ,1טתסס 235868| תפשב הבתכנ תינכותה

 ןושארמ יז התיכ דימלת ,בגר דדוע ידי לע

 .ןויצל
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 ידי לע התוא לפמקל ךירצ ךכ ו

 .ז<ונת ידי לע הצחרהל וא 00000165 |"

 בל םישל שי ,תינכתה תביתכ ידכ ךות .2 כ
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 הווש תויחל ךירצ סא /00,  ךסמ

 .100-ל הווש 66חצ -ן ,320-ל 7 :
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 ןושארה רפסמה .םירפסמ ינש דילקהל

 לש תודוקנה וא תועלצה ו
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 רפסמ .הזוקנ לכמ םיאצויש םיווקה רפסמי------
 ןיבו 1 רפסמה ןיב תויהל בייח םסיווקה
 םירפסמה ינש .תועלצה רפסמ תיצחמ

 לכ רחאל .םימלש סירפסמ תויהל םיבייח
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 סירפסמה תוגוז תא תוסנל יאדכ .6
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 .תינכתה דצב תועיפומה תורעהל בל ומיש
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 (סונהזז הל שיש תינכת ,תרדוסמ הרוצב הבותכה
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 1686 ( 1.1ת65 ["זסחו [?סות[ ) ;

2/0 
7 1 

 = ל ו | ו "8
₪ 1 

 2 = | | \ 07 0% תסח כ
 ה | = ./ ו 0% א "רש 1תנז( כז הכה(( כז הכ 12/6( זכה 1006,7); | [ 5615 16 קזאונס 50ז66ת ] = 4

 יי
 סה[

:51065*2 8:=8121/110 
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 לכות ךתיבב החונה הריואב סויל תוקד רפסמב *

 ךתי .תילגנאב ףיקמ םילימ רצוא תונבל ו לא ר שו

 ךלש תילגנאה יכרצל ילאידיאא ןורתפ *
 .םירגובמלו םידימלתל דאמ םיאתמ *

 !!!םילימ 3000 -מ רתוי !!!תומר 3 * 0 הדחה
 בייי - יו תותיכל סיאתמ * | וס וו ו

 .םילימה לש ןוכנ יוגיהב עתיס * 2
 .ןמז ותואב ךלש קודקידה תא רפשמ *
 .[6 יבשחמ לכל םיאתמ *
 ךועח יחמומ ידי לע תצלמומ *
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 העדוה רוסמל הצורש ימל הדעונ

 םא ,לשמל .תיבה ינבמ והשימל

 קחשל יתאציש יבנאל עידוהל הצור ינא

 העדוהה תא בותכל לוכי ינא ,לגוודכ

 .לעופ בשחמה תא ריאשהלו בשחמב

 תא הארי אוה ,התיבה רוזחי :באשכ

 הרוצב ,ךסמה בחורלו ךרואל הענ העדוהה

 ןויערה תא .הילא בל םישל אל השקש

 ןותיעב סינש המכ ינפל יתיאר תינכתל

 דחיב .תירבה תוצראב יתחפשמ םיבשחמ

 ,תירוקמה תינכתל ונסנכה ,לארה איג םע

 .םכינפל יהירה האצותהו ,םייוניש המכ
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 תינכותה תלעפה
 העדוה בותכל שמתשמהמ שקבמ בשחמה
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 35 7 דיפקהלו ,הרצק העדוה סיפדהל שי .הרצק
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 .ךסמה לש ובחורלו וכרואל הענ איהשכ
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 רשפא זאו ,והשלכ שקמ לע םיצחול
 110 עא ודי "א1653886 ןסס ]סחק."
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 תונבל ךיא סיעדוי סתא םא

 גיצהל רשפאיש טירפת !טירפת .

 תא הרורבו תרזוסמ הרוצב

 לקיש טירפת ;תומייקה תוינכתה

 עיפויש טירפת ;ןתצרהבו תוינכתה רותיאב

 לש הלעפה רשפאיו בשחמה תלעפה םע

 .דבלב דחא שקמ לע השקה ידי לע תוינכת

 תונבל רשאמ טושפו לק רבד ןיא ,השעמל

 רזעיהל רשפא טירפת תיינבל .טירפת

 שמתשהלו ,הלעפהה תכרעמ תפשב

 .70611 יצבוק ךותב תורדגומה תודוקפב

 שי 847 איה ולש תמויסהש +בוקב

 וב תעצבמ הלעפהה תכרעמש תודוק5

 אוה גזדסמא56 847 ץבוקה) וז רחא

 .(הוכ \בוק

 טירפתה תיינב

 ,רבודמ המב ןיבהל רתוי לק היהיש ידכ

 .אוטאז .ם אד ול ארקנו ץבוק דחיב הנבנ

 גיצי אוהו ,טירפתה בוק היהי הז ץבוק

 ,חישקח קסידב תואצמנה תוינכתה תא

 חיננ ,המגדהה ךרוצל .ןתלעפה ןפוא תאו

 :הזכ ןפואב ןגרואמ ונלש חישקה קסידהש

 | הססד פוחש0ד0הא |
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 ברה יו 1
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 םמגקה 3 ₪ קן 2| ןח 5

 תרזעב בותכנ (או!םאזנ מ 47) בוקה תא

 5-המ קלח אוהש ,ס1 וז תורושה ךרוע

 לכ תרזעב ץבוקה תא בותכל ןתינש ןבומ)

 .(רחא ךרוע

 קסידב אצמנ 011א.8א₪ צבוקה םא

 תא בותכנ ,05 המשש היירפסב ,חישקה

 י | :תאזה הדוקפה

 (:05י6]ות או:זדז)] בדו

 םשב בוק סיחתופ וז הדוקפ תועצמאב
 תודוקפה תא סםימשור ,וישכע .א/[םאז] ם ד

 שיקהל שי הדוקפ לכ רחאלש ןבומ) תואבה

 ון

 תורוש תטילק לש בצמל רבעמ
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 9: 00 * ד 3
 9: 6םס *0402 || 4
 10: 010* 0א?70| 5
 11: טסחס * סתץח2 6

 2 ם010* תת: 7 -*
 7 תסחס עוצוצל,יווו,אא+ +4

7 :14 

 יקאס (\בוקת תכירע םויס)
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 ארקנש בוק ונינב הלאה תודוקפה ידי לע

 חכמי

 :ףבוקב ובתכנש תודוקפל רבסה הנהו

 90030 08: 31-ה תודוקפש ידכ)

 (ךסמה לע ואריי אל

 53 (ןסמה יוקינ)
0 

 , 0110 | הלמה ירחא עיפומש המ לכ)

 .קאזאד -ל המוד ;ךסמה יבג לע םשרי

 (קיסייבב
 27 (תודוקפה תביתכ סויס)
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 847 יצבוק תיינב
 הלעפהל

 יטתסאה קלחה תא קר ונרצי הכ דע

 ליעפהל לכונש ידכ .טירפתה לש יתגוצתהו

 םירפסמה לע חשקה ידי לע תוינכתה תא

 887 יצבוק תונבל ךרטצנ ,(7 דע 1)

 .םיפסונ

 .87 (בוק תונבל םיבייח רפסמ לכל

 תנכות תא ליעפהל לכונש ידכ ,המגודל

 הייופסב  תאצמנה ,ןייטשנייא

 לע השקה ידי לע ,וז סא ספי:זאפד טזא
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 לעו 1 הרפסה לע שיקנ םא ,וישכת

 תודוקפה לכו לעפוי 1.847 ץבוקה ,טאחמא

 סנכיו בשחמה ,רמולכ .ועצובי וכותבש

 תא ליעפיו יא ם5\תתצ5ד מא היירפסל

 אצנ םא .(\ש) התצרה ידי לע תינכתה

 ריזח* בשחמה ,תרדוסמ הרוצב תינכתהמ

 גיציו ,(0ם\ יייע) תישארה היירפסל ונתוא

 לכונ ונחנאו (01.1, א[חאז) טירפתה תא

 רפסמ לע השקה יייע ,תרחא הנכות רוחבל

 .רחא
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 :םושרנ ךכ סשל .6 ו אזט]

 6 וז

 י1

 1:60 סזהי

 2: סיס האוס אזמ]

 דזה

 4: 6כ\

.6 7 
 ישאס

 6 וחם

 "םח. טטחמש = א. שחשש

 ויזו ו| ויאו וס

 ד.

 ,תיטמוטוא עיפוי טירפתהש םיצור סא

 צבוקב ףיסוהל שי ,בשחמה תלעפה םע דימ

 תאזה הרושה תא הטדסםאם6 אד

 6[ 1, אז[ :(הנורחא הרושכ)

 םויסל

 יסיסב טירפת אוה סכינפל ונגצהש טירפתה

 ,ךורא היה רבסההש יפ לע ףאו ,רתויב

 שי ,טושפו לק אוה ומצע עוציבה

 ה ?קחשמ |

 .ךלש בשחמהמ

 :לכות ראשה ןיב

 .ימצעה דומילה תטישב

 ..תיקלח המישר קר תאזו

 :קיציא לש ותדיח

 !םיבוטחמה םכועל רעטנה

 הדימל תוכרעמ - מ"עב .ל.מ תבשחמ 1
 . ראשה לכו . . . דומ?ל . .. תונכית . |

 דועו דוע תונהל ךל רשפאי 70 יבשחמל ונלש ןווגמה םירצומה לס

 .ךנוימד תא ותיציש "תבשחמ יקחשמ"מ דחאב קחשל 9

 הרדיסה תרזעב ,ךמצע תוחוכב םיקחשמ חתפלו תנכתל דומלל ₪
 ,005-ו 81510 םש דומללו תבשחמ לש תמסרופמה

 םייתריציה םיללוחמה דחא תרזעב ןיחלהלו רייצל ,היצמינא יטרס רוציל
 .תאז תושעל דציכ ךתוא ודמלי םגש ,תבשחמ לש

 03-5400465 :ןופלטל לצלצ ?םיפסונ םיטרפב ןיינועמ

 ?םודאה ו תחתמ רתתסמ המ שחנל לכות םאה

 תפטוש

 תא םגו ,טירפת תיינבל תודחא םיכרד

 ,תופיילו לעייל רשפא ןאכ ונגצהש טירפתה

 ומעט יפל ,םשו הפ םילק סייוניש ידי לע

 תפשב שמתשהל רשפא .דחא לכ לש

 ,תויליע תופשב וליפא וא הלעפהה תכרעמ

 הגוצתה תא רפשלו ,לקספ וא קיסייב ןוגכ

 .תיפרגה

 ןוכהל םכל רוזעת וז הבתכש הווקמ ינא

 טירפת - דחא לכל ,םכלשמ טירפת

 .ולש ויתושירדל םיאתיש

 !!!החלצהב
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 תבועחמ
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 תיראלופופ הנכות איה 123 טוטו

 ,םיקסע ישנא ללכ-ךרדב .רתויב

 םישמתשמ םיטנדוטסו םינעדמ

 ךסמה לע .םינותנ דוביעל סוטולב

 .תורושו תודומע הב שיו ,הלבט העיפומ

 עצבלו סינותנ םושרל רשפא הלבטה ךותב

 הלועפ .הלא םינותנב תונוש תולועפ

 היושע ,םיוסמ ןותנב תעצבתמה איהשלכ

 .הלבטב םירחאה םסינותנה תא םג תונשל

 ונורטטקלא ןויליג תאוקנ וזכ הלבט

 .(םז 6דוסתח6 551 םטז)

 עיפוהל םילוכי הלבטב םיעיפומה סינותנה

 .תיפרג הרוצב םג ךסמה לע

 סינותנ דוביעל הלבט השוע המ !המ זא ,ונ

 דוע שיש ררבתמ ,ןכבו 1ןו*ער תז ףסומב

 ,סוטול תרזעב תושעל רשפאש םירבד

 !םיקחשמ ,ןכ ,ןכ .םיקחשמ ,לשמל

 תואלקחל הטלוקפהמ ,ימיחר דוד

 לש םיבתוכה תווצ לא ףוטצמ ,תובוחרב

 ןויער איבי אוה ןויליג לכב .ףיכו םיבשחמ

 תרזעב תנכתל ןתינש ,עושעשל וא קחשמל

 ושמתשה סירוהה קר םויה דע סאו .סוטול

 םידליה םג התעמש יאדכ ילוא ,סוטולב

 !זוליחתי

 ורקמה תפש
 ורקמה תפשב בותכנ םינושה תונויערה תא

 הרוצב ,עצבל תרשפאמ וז הפש .סוטול לש

 ורקמה תפש .תולועפ לש ףצר ,תיטמוטוא

 עוציבל תונתינ ןניאש תולועפ סג תרשפאמ

 .סוטול לש תורכומה טירפתה תודוקפ ךרד

 תפש ,השעמל ,איה סוטולב ורקמה תפש

 הלק הפש איה .הקזחו הטושפ תונכת

 ימ .תמדקומ העידי תשרוד הניו ,דומילל

 וליפא אצמי ,תרחא תונכת תפש דמלש

 ורקמה תפשב תוארוהה ןיב םיוסמ ןוימד

 .ול תורכומה תוארוהה ןיבו

 תפש תא דמלל לכונ אל ןויער תז תרגסמב

 עוציבל ךרדה תא הארנ לבא ,ורקמה

 ימ .םירבסה המכ ףרצנו ,םינושה תונויערה

 תא קיפהל הצורו ,תונויערב ןיינע אצומש

 ןייעיש יאדכ ,הלא תונויערמ תלעותה ברמ

 סוטול לש ורקמה תפש תא דמלמה רפסב

 תפש - םימדקתמל 123 סוטול ,לשמל)

 .(ימע דוה תאצוהב ,ורקמה

 ןויערה
 שמשי אוהו ,תיסחי ,טושפ ןויער ,םעפה
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 טמוטול -ג

 טמוטוט -ד

 הירטמיג -ה

 תרוקיב תורפס -ו

 םויס -ִס

 םיצחה ישקמב שמתשה העונתל

 אדא שקה הריחבל

 רוציל אוה ןויערה .ךשמהב סג ונתוא

 טירפתה .סוטולה לש הלבטה ךותב טירפת

 תינכת ;הנוילעה תרגסמב אבומ המגדהל
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 אמש כן

 ₪ ₪ קיסייב

 חראתה סופייוד סומע 'פור

 ףיכו םיבשחמ לש םדוקה ןויליגב ף

 2000 תנשב ופסה תיביי הבתכב)

 ונילא רזוח אוה םעפהו ,(ייוהשמו

 .קיסייבב תינכת ... םע

 ,ונלוכ לע ורבעש םיבצעה יטרומ תולילב

 ךרד סומע שפיח ,ץרפמב המחלמה ימיב

 תא לביקשכ .ןמזה תא ריבעהל תעשעשמ

 תא האר ,ףיכו םיבשחמ לש 2 יסמ ןויליג

 .תובוחרמ יטילופ ןונוא בתכש תינכתה

 לוב- עודיה קחשמל תינכת וז התייה ,רוכזכ

 ליחתהו בשחמה דיל בשייתה סומע .העיגפ

 .עושעש םשל ,ךכ םתס ,הלחתהב .קחשל

 ןהו תולאש המכ ולצא וררועתה ,ךכ רחא

 הנעמ שפיח סומע .חונמ ול ונתנ אל

 איהש ,הטיש שי םאה :הלאה תולאשל

 סאה זרחבנה רפסמה יוליגל רתויב הבוטה

 ,שחנל שיש סישוחינ לש ילמינימ רפסמ שי

 רפסמ שי םאה זרפסמה תא םילגמש ינפל

 וםישוחינ לש ילמיסקמ

 ןכתייו תוניינעמ תולאש ןה הלאה תולאשה

 לבא .םיאבה תונויליגב ןהילא רוזחנ דועש

 יפ לע ,קחישו בשי סומעש העשב ,םייתניב

 הליג אוה ,יטילופ ןונרא לש תינכתה

 תינכתב םיובד המכ רפשל רשפאש

 סומע .השע אוהש המ הזו ,תירוקמה

 תינכותהמ הנהנ דואמ אוהש שיגדנש שקיב

 םיובד הנממ דמל וליפאו ,ןונרא לש

 .קיסייבב םישדח

 םירופישה

 אל שמתשמה סא - תואיגשב לופיט .1

 תינכתה ,תורפס עברא ןב רפסמ שיקה

 ןב ופסמ תשקהל הכחתו ,ךכ לע ול עידות

 .תורפס עברא

 רשפאת תינכתה - העינכ תעדוה .2

 .11 תשקה ידי לע ,ייענכיהייל שמתשמל

 אלש הרקמל דחוימב הבושח וז תורשפא

 םיצור לבא ,רפסמה תא אוצמל םיחילצמ

 1 לע השקה רחאל .ופסמה והמ תעדל

 ופסמה םגו ,העדוה ךסמה לע עיפות

 .עיפוי שקובמה

 לע ושענש םישוחינה - םישוחינה םושיר 3

 ,ךסמה יבג לעמ וקחמיי אל שמתשמה ידי

 .יוליגה ךילהת ךשמהב ול עייסי רבדהו
 חווידל ףסונ - תונויסינה רפסמ לע חוווד .6

 ,תועיגפה רפסמ לעו םילובה רפסמ לע

 תונויסינה רפסמ לע חוויד לבקי שמתשמה
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 ,הנכות קר אל םכינפב גיצא ,םעפ

 .התוא בותכל דציכ רבסה םג אלא /

 סשמו ןונכתל רובענ ,ןויערהמ ליחתנ

 תא .תינכתה תביתכל-עוציבל

 ,(4.0) לקספ וברוט תפשב בותכנ הנכותה

 הכאלמ וז ןיאש תוארל ולכות יאדווב סלוא

 תרזעב םג תינכת התוא תא בותכל יידמ השק

 הפשב תנכתמש ימ .תווחא תונכת תופש

 ,וזכ ינועשיי תנכות בותכל תוסנל ןמזומ ,תרחא

 .םיאבה םירבסהה יפ לע

 | : ד 1 י רך מ ם רר 0
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 .תולטמהמ קלח עצבת ןהמ תחא לכש ,תורגש

 עצבתו הרצק היהת הרגש לכש ,בל םישנ

 ,ןיבהל הצריש ימ לכל) הנבהל תוטושפ תולטמ
 הביתכ .(ונבתכש הנכותה תא תונשל וא ןקתל
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 . רילע םיפוריו
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 א

 !סלועה יבחרב סויה ייסילייטמיי םיסוריו המכ

 קיודמה רפסמה תא .(תונוש תואסרגב) םיסוריו 350-מ רתוי שי םויכש ,עודי

 לש רחא הצקמ העידי וא העומש העיגמ ,םוי לכב טעמכ לבא ,תעדל רשפא יא

 .בשחמה תא ףקתש שדח סוריו לע ,סלועה

 ירקיעה רוקמכ לארשי הבשחנ ,ייםיסוריווה ןדיעיי תליחתב ,םינש עבראכ ינפל

 לע עודיו ,לארשי לש המוקמ תא הירגלוב הספת סייתניב .םיסוריו רוצייל

 ןיידע םיירגלובה םיטוריווה בור ,סנמא .וז הנידממ וצפוהש (!)סיסוריו האמכ

 .יתרזמה שוגב םיבר םיבשחמ וקיבדה סה סלוא ,ברעמב ואצמנ אל

 םישדח םיסוריו םימייק תאז תמועל לבא ,דוה ןיבור ול םיארוקש סוריו ןיא ןיידע ,אל

 ללכ-ךרדב סיננכותמ הלא םישדח םיסוריו .דוה ןיבור תא םתוגהנתהב םיריכזומש

 קר ףקות אוה .הזכ שדח סוריו אוה זז; .זדבלב תושידח בשחמ תוכרעמ ףוקתל

 ... דבלב םירישעל סוריו ,ונרמאש אוה ./03 וא 50 ךסמ ילעב םיבשחמ

 לע םיעיפשמה הלא :תוצובק יתשל םתוא קלחל סיסוריווה ירקוח וגהנ וישכע דע

 לש תיסחי השדח הצובקל ךייש 11? ,.הצרה תוינכת םיפקותש הלאו ,₪00+ 55ו0ז-ה

 .הצרה תוינכת םגו 300 5600ז-ה תא םג תפקות וז הצובק .םיסוריו

 עגופ הז סוריו .לארשיב הנורחאל הלגתה שפיטה סוריווה ויוניכב םג עודיה םאדס סוריו

 לבג לע האבה העדוהה תעפוהל סרוגו ירוקמה ץבוקל םיתייב 900-כ ףיסומ ,00%[ יצבקב

 :ןסמה

 תטצ 40%[

 | עמ סמ םמסא ז 60%

 ונייה ונחנאו ,טלחהב רורב רסמה לבא ,תיווכו םאדס תילגנאב םיבתוכ אל הככש ןוכנ
 .םאדס סוריו ומכ םידמחנ ויה םיסוריווה לכ םא סירשואמ

 הלודג הצובק התואל סיכייש םתא םא

 - ומכ םיקחשמ םיבהואש ,םידלי לש

 תניפ5ק3ס6 ()ט651 וא ,1,015טז6 5טו! [ גץ

 סתקחיש םא .םכלש הניפה איה םיזמרה

 ךירצ םהבש ,הקתפרהה יקחשממ דחאב

 ,סתעקתנ ...ו ,הנוכנה ךרדה תא תולגל

 .םסכתא ליצת וזה הניפה ילוא

 םיזמר םעפה איבמ ,הפיחמ ,גרבנזור ירוא

 תובח לש , 12006 5טו13גַחצ קחשמל

 וארתו םיזמרה תא וארק .ןבומכ ושדה

 .םכל םירזוע סה םא

 סיקרזנ םיבושח םיכמסמ ,םימעפל -

 .תועטב

 .קומע לולצ ,הכרבב התאשכ -

 ףרשנש רמוחב חרקה תא סימהל יאדכ -

 .עגרכ

 !רבד לכ לוכאל ךירצ אל -

 !הסיט סיטרכ תונקל רהמת לא -

 .בוט רפס ארק :הסיטב ךל םמעשמ -

 תותלד םיחתופ תוחתפמ קר אל-

 ...תולוענ

 ,םיפסונ םיזמרל תונויער םכל שי סא

 ,םימוד סיקחשמל סיאתהל סילוכיש

 סיבוט סיזמר .ונילא םתוא וחלש

 .וז הניפ תרגסמב ומסרופי



 אלמל שי םילפמ תודיח הנכותב

 הנכות תריקשס ב סמ

 קתממ-ימ ,ואקק רקיל ,אלפ ץומ

 .לומ הקשמב וא

 :אשונה ..הככ זא !המל תאז לכו

 תויעב ןורתפ

 :דע*ה תייסולכוא :תאזה המישמה ךילע תלטומש חיננ

 הלעמו יב התיכ

 :םיחתפמה םימדקחמ

 וז לש דט > 2 :הרטמה .רחש

 :תירבעת הסרגה דוביע

 חייטמ

 / | : בשחמה גוט

 : . . | וימאותו ז.ם א[ םרג 6 לשו 5 לש םילכימ טי

 +-  שיקהל שי ךישטמהל ידכ
. 

 יא לכמ :יב-ו יא - םילכמ ינש ךתושרל
 ןיא) םירטיל 6 - יב לכמו ,םירטיל 5 ליכמ

 שי .(םילכמה יבג לע םירטילה לש ןומיס

 תקשמ לש לבגומ יתלב רוקמ םג ךל

 .ןוסחא ילככ שמשמה ,ישילש לכמו ,בבוש

 םינושארה םילכמה ינשב שמתשהל ךילע

 לכמ) ישילשה ילכל ריבעהל ידכ (ב+א)

 .בבוש הקשמ לש םירטול 2 (ןוסחאה

 תא םיאלממ ,המישמה תא עצבל ידכ

 לכמ לא ונכות תא םיריבעמו (יל 6)י'ב לכמ

 ותואו ,דחא רטיל קר ראשיי יב לכמב .'א

 ,ךכ-רחא .ןוסחאה לכמל םיריבעמ

 םעפ םיעצבמו ,(יל 5) יא לכמ תא םינקורמ

 רחאל .ל"נה תולועפה לכ תא תפסונ

 ו:הי ,םיימעפ ליינה ךילהתה לע סירזוחש

 .בבוש הקשמ לש םירטיל 2 ןוסחאה לכמב

 ןונישע המ

 .היעב ןורתפ לש ךילהת ונעציב

. 

4 ₪" 
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 מבכל
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 : קל ,אפו" ז =

 וגש ,ןילתת אות תיעב ןוותפ

 תוטמ תגשת םשל תונויער םינגואמ

 וולי (גגר\ 3 ההרוג דור) הווה אתא ויוה ו
 יויו ו וג\ש ו 9 1 וו 06 | א

 10 , ו יל ולו ה 0 \\ / 9 ו ו

 ו )0 ל



 ווג וו( 2 ְּ
 אגו ו וו

 הנכותה רואית

 תומו עברא שי םילכמ תודיח הנכותב

 םיחמומ ,םימדקתמ ,םיליחתמ :קחשמ

 .התמדוקמ רתוי השק המר לכ .םיפולאו

 ןורכיזב תוומשנ ,םיפולאה תמרב

 .וגשוהש רתויב תובוטה תואצותה

 ,היעב תגצומ ,המרה תא םירחובש רחאל

 תא רותפל ידכ .תיפרגו תילולימ הרוצב

 ריבעהל ,םילכמה תא אלמל רשפא ,היעבה

 ןקורל רשפא ןכו לכמל לכממ הקשמה תא

 .םילכמה תא

 םירוענ היוצרה הלועפה תא רוחבל ידכ

 לע בצינ ןמסהש רחאלו ,םיצחה ישקמב

 וא םאדפא שיקהל שי ,היוצרה הלועפה

 .רושיאל ,אתד א

 :תוירשפאה תולועפה טוריפ

 ךסמה לע תוגצומה תויורשפאה לכ ןיבמ +

 ,היוצרה תורשפאה תא רוחבל רשפא -
 . (1יסמ רויא האר)

 .םילכמה ינשמ דחא אלמל רשפא

 סםיעיפומ ,וז תורשפאב םסירחוב סא

 רוזח הלמהו םילכמה ינש לש סהילוביק

 .(םדוקה טירפתל הרזח התועמשמש)

 .לכמל לכממ םילוונ ריבעהל רש

 לכ תועיפומ ,וז תורשפאב םירחוב םא

 האר) רוזח הלמהו ,הרבעהל תויורשפאה

 .(?יסמ רויא

 וז הלועפ .לכמה תא ןקורל רשפא

 .ןיטולחל לכמה תא תנקורמ

 ,הקשמה ףסאנ ובש ,ןוסחאה לכמ תא

 !ןקורל רשפא-יא

 תגצומה היעבלש ונל חארנ םא [ריתפ-אל ]

 המכ ,ןכאו .וז תורשפאב סירחוב ,ןורתפ ןיא

 ךמס לע ,ןורתפל תונתינ ןניא תויעבה ןמ

 תורשפאב סירחוב םא .םינותנה םירפסמה

 ןויסינ םשריי ,ןורתפל תנתינ ןכ היעבהו ,וז

 הנניא ןכא היעבה םא ,לבא .ונתבוחל דחא

 .ןוחצינב חכונ ,ןורתפל תנתינ

 רשפא ,וז תורשפאב םירחוב םא [ו9ט] |
 ,היעב התוא ןורתפב שדחמ 0 א
 ,המר התואב השדח היעב ןורתפב ליחתהל =

 % | ו המרל רובעל ידכ ,ישארה טירפתל רוזחל וא =
- 

 .תרחא | |
 תולועפה רפסמ תא .תמשור .חנכותח |

0 

 .\1% יג -1-

 רבעה ןק

 םויס

 1 יסמ רויא

 הרטמה

 2 יסמ רויא

 בייחמ תויעבה ןורתפ - םיללחתמה תמרב

 ,רוביח לש תוטושפ תולועפ תעידי

 .קוליחו לפכ,רוטיח

 םילכמה לש סלוביק - םימדקתמח תמרב
 ,9-1 םירפסמה סוחתב ,יארקא ןפואב רחבנ

 - הרטמה לא עיגהל ידכ תושרדנה תולועפהו

 .רתוי תובכרומ תווהל תולוכו

 5 םיליכמש ,יב-ו יא םילכמ םינותנ :חמגו

 0 ה תו 5 אלמל | איה הרטמה .המאתהב ,םירטיל 6-| =

, 
 1 ש 0% ₪ יי. .

 רו 1 "|

 צו
 ..ו\. 1 |44

 רטיל 2 :הרפגמה

 אלמ

 רי תפי אד

 ךטיל 2 +

 ו

3 
 9 .םירטיל 8 ןוסחאה לכמב
 *!:;וזנ תלועפ ידי לע הרטמה לא עיגהל רשפא

 = 0% : לכב ;5 תוחפ 6 טימעפ 8 ,רמולכ ,8א(6-5)
 .\ ש ו רטיל ןוסחאה לכמל םיריבעמ םעפ

 0 .יא לכמב ראשנש ,הקשמה לש
 ן אא \ :וזכ הלועפ ידי לע םג תאז תושעל רשפא

 8 - רמולכ ,1 +6
 ( 7 / סיריבעמו ,(יל 6) 'ב לכמ תא סיאלממ .1

. 

 .ןוסחאה לכמל ותלוכת תא



 םיריבעמו ,יב לכמ תא בוש םיאלממ .2 +
 יא לכמש דע ,יא לכמ לא ותלוכת תא

 .אלמתי .

 םיריבעמ יב לכמב רתונש רטילה תא 3
 .ןוסחאה לכמ לא |

 לש תולועפה לע תפסונ סעפ סירזוח 4
 8 וישכע ויהי ןוסחאה לכמב .2 םיבלש [

 .םירטיל

 תומרל דוגינב - ם'המומה תמוג ₪
 .ןוסחא לכמ ןיא ,םימדקתמהו םיליחתמה %

 םילכמ ינש תרזעב הרטמה לא עיגהל ךירצ
 ,ןוכנה ןורתפה תא ההומ הנכותה .דבלב ₪

 דחא לכמב תאצמנ היוצרה תומכהש ןיב
 .דחי סג םילכמ ינשב איהש ןיבו דבלב

 5 םיליכמש ,יב-ו יא םילכמ םינותנ :המגוד +
 איה הוטמה .המאתהב ,םירטיל 6-ו ₪

 .םירטיל 3 ויהי םילכמה ינשבש |
 ! רוצע !עגר ועגר

 ןורתפל העצה שי דומעה שארבש הלבטב =
 ייצתש ינפל ,ךלש ןויער עיצהל הסנ .היעבה +

 .ונלש ןורתפב |

 תואצות תומשרנ - םיםפולאה תמרב ןי
 ,ז המרב .םיפולאה לש סיקחשמה \ .

 רפסמב תודיחה תא רותפל איה הרטמה
 לא םיעיגמ םא .רשפאה לככ ןטק תולועפ |

 ופסממ ןטק תולועפ רפסמב הוטמה |.
 .תמשרנ האצותה ,ןולאה לש תולועפה +
 תא קוחמל תורשפא תמייקש ןייצל בושח <

 .סיפולאח תמרב תומשרנש תואצותה
 םיצור רשאכ ,הבושח וז תורשפא

 תואצות לומ היהת אל תודדומתההש |
 .תומחק [

 ןניאש תויעב
 ןורתיפל תונתינ

 קלח ,קחשמל יילפלפי ףיסוהל ידכ ש
 תונתינ ןניא הנכותב תוגצומה תויעבהמ
 םילכמב שמתשהל הסנ :המגודל ,ןורתפל
 תרועב ,יל 1 לבקל ידכ יל 6 לשו יל 2 לש
 יא וז הרטמל .וידעלב וא ןוסחא לכמ
 .עיגהל רשפא

 המכו חמכ םילכמ תודיח סע דדומתיש ימ
 ,םייטמתמ םיללכ המכ תולגל לכוי ,םימעב
 םיללכ יפ לע .תודיחה ירוחאמ םירתתטמה

 5 לש לכימה תא אלמ

 6-ל 5 לש ןכותה תא רבעה

 5 לש לכיטה תא אלמ

 6-ל 5 לש ןכותה תא רבעה

 6 לש לכימה תא ןקור

 6-ל 5 לש ןכותה תא רבעה

 5 לש לכימה תא אלמ

 6-כ 5 לש ןכותה תא רבעה

 6 לש לכימה תא ןקור

 ןיאש תודיחה תא דזימ תוהזל רשפא ,הלא

 .ןורתפ ןהל

 תונורסחו תונורתי

 הנכותה לש

 תא תחתפמ םילכמ תודיח הנכותה *

 סיסבב דמועה ןויגיהה והמ תולגל רשוכה

 .תויעבה

 ,םיבר םיירשפא תונורתפ שי היעב לכל *

 תדדועמ הנכותה .ייתחא הנוכנ ךרדיי ןיאו

 .ןורתפל תונוש םיכרד תוסנל

 תונשל ,תונורתפ עיצהל תרשפאמ הנכותה *

 .תועטל וליפאו םתוא

 :ישוק תומר יפל תגרודמ הנכותב הדובעה *

 דואמ תוטושפ תויעבב הליחתמ איה

 .תוהובג ישוק תומרב תויעבב הכישממו

 ,יסייתואיצמיי םיבצמ הגיצמ הנכותה *

 .ןורתפ תושרודה תויעב םהל שיש

 םימעפל תועיפומ ,םימדקתמה תמרב *

 תניחבמ ,סיליחתמה תמרל תוכיישה תויעב

 .בוכאמ יד הזו ,ישוקה תמר

 ןיא ,היעב רותפל םסיחילצמ אל רשאכ *

 עיגהל ונל רוזעל ידכ םיזמר תנתונ הנכותה

 ןיא ,רועיהל ימב ןיא סאו .הרטמה לא

 !ולבח הזו - השדח היעבל רובעל אלא הררב

 תעיסמ הנכותהש תויונמוימה הלאו

 :ןחותיפב

 קוליחו לככ ,רוסיח ,רוביח תולועפ עוציב .1

 תויעב ןורתפו תיתרוקיב הבישח .2

 םתזמעהו היעב ןורתפל תונויער תעצה .3

 .םינותנ םיבצמב יוסונל

 ש ש ח כ 5 5 ₪ 0 ₪ 0 |

 ךרוצל ןובשחה תולועפ עבראב שומיש .4

 .תויעב ןורתפ

 םוכיסל
 תנווגמו תניינעמ הנכות איה םילכמ תודיח

 :ליעפ תויהל הב שמתשמל תרשפאמה

 ,תונויערה תא סשייל תוסנל ,תותיער עיצהל

 .ךירצ םא ,םתוא תונשלו

 יתצובק קחשמכ שמשל הלוכי הנכותה

 םיכרד תניחב תרשפאמ איה .עשעשמ

 ".8  ,קחשמ ידכ ךרת .היעב התוא ןורתפל תונוש
 הבישחה תא חתפל םילוכי םיפתתשמה

- 

...' 
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 +2, ןורתפ לש הקינכטה תא רפשלו תיתרוקיבה

 .תויעב

 בושיחה תלוכ: תא קזחמ קחשמה

 ןנכתל רשוכה תא ןכו ,םייעבט םירפסמב

 .הרטמל וליבויש ,תויתבשח תולועפ שארמ

 א ךירדמב הוולמ םילכמ תודיח הנכותה

 תוטרופמ תוארוה שי ךירדמב .שמתשמל

 .תוליעפ יפדל תועצה ןכו ,הנכותב שומיש לש

 ,הלאה תויוליעפה תא עצבלו םידקהל יאדכ

 .בשתחמב הדובעה תארקל הנכהכ

 !רתויב ץלמומ :םילמ יתשב

 שי [.ם.או יבשחמב :תכרעמת תושירד

 ןכו ,תוחפל 256% לש ןורכיזב ךרוצ

 סיטרכב דובעל ידכ .יפרג הגוצת סיטרכב

 הליכמה ,תפסונ הנכות השורד '704-ו 4

 .תירבעה לש (1יסזז5) םינפוגה תא

 |( | ו 7[ א + 2 % ון :

 צל ₪ א ע וע 3 \ 6. .
 : ₪ בע ל 0 /' .הי ו 8% י ו



 ג ו 062
 ו |

 ל א הירו וו ו

 ל 069 6

 הנכות תריקפס

 םוקמ לא ךתוא םיליבומה סיומכ | [מרכ !בל םישיש יאדכ ,ריכמ אלש ימ - וגיידנס ןמרכ
 השמה | ,המכחו תזעונ השיא םש לע קחשמ אוה וגיידנס

 יעבט ,ריחקמ בנגנש רצואה לש הרקמב
 ,המגדה םשל .ריהקב ליחתת הייקחחש = תדמוע וז השיא .עשפ ישעמל ..התמפכת תא תלצנמה
 ףוסאל ןתינש עדימה ירחא בוקענ םיבנוג הייפונכה ירבח .הצמשל העודי הייפונכ שארב

 .ויע סיוש תמקמב | תֶומוקמ ינימ לכמ םירקי תונמא יצפחו םיטישכת
 הו א ותיאר פס =" *** | הרטשמה) "לופהסניא"ה| ישנא ""םלועה יבחהב

 ףסכה תא הפילחה איה .קנבב תבבותסמ

 הדנע איה ,בגא ךרד .א!445-ל התושרבש ירבח ירחא שופיחב ןמזה לכ םיקוסע (תימואל-ןיבה

 .העבצא לע הלודג םולהי תעבט .םשארב תדמועה השיאה ירחאו הייפונכה
 תא יתיאר :תוודמ ץוחה דרשמב דיקפ

 ,תינוכמב העסנ איה .שפחמ התאש השיאה

 סיעבצב לגד היה תינוכמה לעו

 .רוחש-סודא-בוהצ
 איהש יתעמש :רפסמ ןוא'זומב ךירדמ :אשונה

 .תויזנלמ תופש דומלל הצור (הדושחה) שופיח תשסמ || אצ)] םלועב ןכיה

 הדש לא הנופ התא ,הזה עדימה םסע :זע'ת תייסולכוא ?ןבוו
 .תעשופה תובקעב סוטל ידכ ,הפועתה הלעמו יח תותיכ ;וגיידנס ןמרכ

 :םיתתפמה דחאל אירמהל רשפא הפועתה הדשמ
 ,סרייא סונאוב ,ובמולוק :הלאה סידעיהמ טטססק מוזס

 .יבסרומ טרופ וא ןודנול
 :בשחמת גוט

 !סוטל ךל יאדכ ןאל -

 ,סוטל ךל יאדכ ןאל טילחהל לכותש ידכ ו
 - תעדל ךילע

 סירעהמ תחא לכ תכייש הנידמ הזיאל .א

 !הלאה

 תחא לכב גוהנה עבטמה והמ .ב

 !הלאה תונידמהמ

 זתונידמהמ תחא לכ לש לגדה והמ .ג

 תחא לכב םירבדמ הפש הזיאב .ד ימואל רצואיי :לשמל ,העדוה תלבקתמ ,ידומיל ןורקיעב אוה קחשמה

 זתונידמהמ םוקמב התארנ הדושח השיא .ריהקב בנגנ האנההמ ערוג הז ןיא סלוא

 ,םירפסב אוצמל רשפא הזה עדימה לכ תא רוצעלו ,השיאה תא תולגל ךילע .עשפה טושפ אוה ןמוכנ .קחשמבש

 והזו ,קחשמה תא הוולמה רזע רפסב וא יי התוא .ףיכ לש קחשמ

 ונלש הרקמב .קחשמה לש ידומילה קלחה תומוקמב הריקח להנל לוכ: התא ,שלבכ

 תריב) יבסרומ טרופ-ל ריהקמ סוטל יאדכ | לע .הילא עיגמ חתאש ריע לכב ,םינוש :ךכ ךרעב להנתמ קחשמה ,ןכבו
 ופסאנש םיטרפה לכ ןכש ,(השדחה האיניג סוטל לוכי התא ,ףסוא התאש עדימה ךמס םישלבה תונכוסב ליחתמ שלב התא

 .יבסרומ טרופ-ל קר םימיאתמ ,ןכל םדוק םוקמ לכל ,הדושחה השיאה תובקעב עיגמ התא ,הדובעה ימימ דחאב .ייהמקאי

 תומוקמל סוטת התא קחשמה ךשמהב תודבוע ללוכ ףסאנש עדימה .םלועב ירחא .בשחמב ךמש תא סשורו ,ךדרשמל

 םיזמרה י5 | לע ,םלועה בחרב סינוש תושמשמ הלאו תור תויפרגואיג ,ךלש םסשב בשחמה תא תנוהש
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 לכ .תעשופה תא סופתתש דע ,ףוסאתש

 ןכו ,םלועה תפמב הוולמ היהת ךלש הסיט
 ןהבש תונידמה לע רבסה יובד לבקת

 התא ,ןיינעמו חתתומ קחשמ ידכ ךות ,ךכו

 .לטובמ אל יפרגואיג עדי שכור יישלבה"י

 םיבשעחמ יאשונב םירפס םוסרפב החמתמה האצוה

 תא תולגל חילצמו המישמב דמועש שלב

 לבקיו ,הגרדב ללכ-ךרדב הלעי ,םיעשופה

 לש בר רפסמ שי קחשמב .השדח המישמ

 .בושו בוש וב קחשל רשפאו ,תומישמ

 | ךירצ ןכלו ,תילגנאב להנתמ ולוכ קחשמה

 0 רזעיהל תעדל וא) תילגנא אורקל תעדל

 200 (קיסייב ללוכ) ינורטקלאה בשחמה * קחשמוז ' ודו | ה ה .(תוארוהה תא ןיבהל ידכ ןולימב

 וןו0
 .םירגובמל סג םיאתמ

 ,הבר החלצהל הכו וגיידנס ןמרכ קחשמה

 הרדסב תישארה הרוביגה התשענ ןמרכו

 תיורבה תוצראב ןכיהי :םיקחשמ לש

 הפוריאב ןכיהיי ,ייזוגיידנס ןמרכ תאצמנ

 ןמזב ןכיהייו ,ייזוגיידנס ןמרכ תאצמנ
 .'וגיידנס ןמרכ תאצמנ

 הקיפרגה .דואמ הנהמ קחשמ אוה ןמרכ

 םגופ הז ןיא לבא ,תחלצומ ךכ לכ אל

 !!צלמומ .קחשמב

 תויעב 80 - בשחמהו דימלתה *

 (דועו לובוק ,אובמ) תונכתו ןונכת * (;

 ילנויצקנופ ןונכת 1060 *

 ינבמ תונכתל הפש - לקספ *

 לקספל תובושתה רפס *

 תיתוכאלמ הניב תפש -- גולורפ *

 םינותנ תרושקת תוכרעמ *

 הנכותו הרמוח םיבשחמ - ורקימ *

 םיבשחמב תורגבל הנכה *

 וימאותו ישיאה בשחמל ךירדמה *

 005 4 לש תודוקפה רפס *

 (טקסיד+קיסייב ,סוד) ישיאה בשחמה *

 ינבמ 85 לובוק *

 123 סוטול לש ישומישה ךירדמה *

 האצוהה ירפס לש תיקלח המישר *

 ₪ ו ו ו

 דובכל
 ימע דוה תאצוה

 48426 ,חילצרה 3 וליב "חר

 :םיאבה םירפסה תא ןימזהל שקבמ יננה

 הלרגהה החנה רחאל ריחמה רפסה םש
 הלודגה |
 ו 7
 ו ו הל 5 0 5

 .יויכו םי: ל יוומל ףרטצה
 ו . 5 ה ככ ו . כ " - 5 ו 0 ל 8 5 2 ל

 ו . ו ל ו

 (4/81 ףיכו םיבשחמ)
 | :םש
 :תבותכ
 :ןופלט

 ימע דוה תאצוה
 052-571582 :סקפ 052-5541207 'לט 46426 ,הילצרה 3 וליב זחר



 וא ₪6 הד ודרנואל ּ

 תונכתבש תונמאה

 שדח רודמ אוה

 .ףיכו םיבשחמב
 הז רודמ תרגסמב
 םיאשונב קוסענ
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 לכב) 0-ב וא קיסייבב תנכתמש ימ םג

 לא ףרטצהל ןמזומ ,(לקספב קר אל ןפוא

 וא >> הד ודרנואל - שדחה רודמה יארוק

 הז רודמב תוינכתה .תונכתבש תונמאה

 תונורקעה סלוא ,לקטפב תובותכ סנמא

 לכ סע דדומתהל שי דציכ סיריבסמה

 סשייל הצריש ימ !הפש לכל סיתכנ ,היעב

 [ 0 ָ | םירושקה םירחבנ

 תונול א ה .תונכתב

 ךסב ךרטצי ,תרחא הפשב תונווקעה תא ל"כנמ ,סילגס ינוי

 המישמה .השק רתוי תצק דובעל לוכה | תויעב ןורתפל תונורקעה ןמ המכ םיארוקה ינפב גיצי ,היפוטוא הנכותה תיב

 תונכתה תפשב אוצמל היהת ולש תירקללה | [ווליג לכב .ל"נה תונורקעה תא תומשיימה ,לקספב תוינכת ואבוי ןכו ,תונוש

 2 ו ב לש הליבח לרגות ,הנוכנ םירתופה ןיבו ,רגתאכ הלאש םיארוקל ביצנ

 הז תושעל רתונש המ לכ ,ואצמנ ולא | לוכי דחא לכ דציכ ריבסנ ,וז הרדס לש הנושארה הבתכב .היפוטוא תונכות

 .םירבסהה יפ לע תונורקעה תא סשייל .ישיאה בשחמהמ םילילצ קיפהל

 םילודג והי ןיינעהו רגתאהש ,וליפא ןכתיי [שער תושעל ליחתנ ואוב ... םיכחמ ונחנא המל זא
 ,ןפוא לכב .לקספב תנכתמ אלש ימל ,רתוי

 !סינמזומ סכלוכ .החותפ תלדה

 הדוקפה

 םורגתש

 בשחמל

 ךלש
 תושעל

 הברה

 שער

 47- תא טעמ ריאהל הסננ וו הבתכב תונכותה בור .ע6 לכב אצמנ או

 סימושיי המכ םכל עיצהלו ,םיכשחמה סה וב םישומישה .וב תורוענ

 .תויורשפא ףוסניאל םוליבומש םיטושפ = טעמכ תאז לכבו ,םילבגומ :תלב , |

 ומכ ,הקיסומ יריתע םיבשחמל דוגינב ותא דובעל סיעדוי אל ונלוכ

 לגוסמ וניא 6-ה ,הגימאהו יראטאה .ימינפה לוקמרה והו .תוליעיבו המכחב

 .תינמז-וב דחא לילצמ רתוי עימשהל | ותלעפהש ,רויבא אוה בשחמה לוקמר

 לא חלשיהל לוכי ןותנ עגר לכב ,רמולכ סלוא ,דואמ חלק לקספ תינכת ךותמ

 .דחא לילצ קרו ךא לוקמרה | תידעלבה ןתלחנ אוה ,וב םכחותמ שומיש

 .רתויב תורקיהו תובכרומח תונכותה לש



 רדתב ירווחמ תואמ בכרומ לילצ לכ
 סימעפה ופסמ והז - רדתה .םיוסמ
 .תחא היינש ךשמב ומצע לע רזוח תואהש
 לוככ רמולכ ,רתוי הובג רדתהש לוככ
 םימעפ רתוי ומצע לע רזוח תואהש
 רדתהש לוככ .רתוי הובג לילצה םג ,היינשב
 .רתוי ךומנ לילצה םג רתוי ךומנ
 הניתבמ יביטימירפה ,6-ה בשחמ

 ירוזחמ תוא רצייל לגוסמ ,תילקיסומ

 רבדה .הדיחא חמצעבו ,דבלב דחא גוסמ

 ;לילצה הבוג אוה ,תונשל לכונש דיחיה

 קדו הובג לילצל דעו (סב) ךומנ לילצמ
 .(ןארפוס)

 ךרד ,עימשהל רשפא לקספ וברוטב
 תועצמאב ,םיוסמ רדתב לילצ ,לוקמוה

 תינכתב בותכנ רשאכ .5סטת6 הדוקפה
 עמשנ 300ת100(6) הדוקפה תא לקספ
 םא .הקספה אלל ךומנ לילצ לוקמרב
 (םיירגוסה ךותבש) ודתה תא ףילחנ
 .ןבצעמו הובג לילצ עמשנ 50טת3000(0)-ל
 לע ,לילצה תעמשה תא קיספהל ידכ
 .ןצס5סטת4 הדוקפה תא עצבל לקספה

 לילצ עומשהל ךיא םיעדוי רבכ ונא ,תעכ

 דוע .ותוא לטבל ךיאו םיוסמ הבוגב

 ונל רשפאת איהו ,עדנש יאדכ תחא הדוקפ

 .עמשיי לילצהש ןמזה ךשמ לע טולשל

 .כ6וּגע איזה הדוקפה

 :תאזה הרצרצקה תינכתה תא וסנ ,ויישכע

 ו

 ל

 ת6קנת

 6סטת(100):

:(6[)050 

1050 

 םח4

 תחא היינשכ ךשמב עימשת תאזה תינכתה

 - תפסונ חיינש ךשמלו ,ןבצעמו ךומנ לילצ

 .ןבצעמו הובג ליל

 ןכיה לבא ,םינובנו םימכח ונלוכ תעכ ,ופוו

 וחטבוהש םיאלבומה םימושייח סתוא לכ

 ונא\ ,ןיינעל חלאש וז והבתכה תליחתב

 :תז עגרב דימ הילע תונעל סיליחתמ

 ל ל

 ונא םיטקפאה םוחתב

 תעמשה לכ םיללוכ

 הקיסומ הניאש לילצ

 ריכהל דמלנ .רוביד וא

 םיטקפא השולש

 ,רגתאכו ,םיטושפ

 + ןו ו עימשהל ושקבתת
 .םיפ 1 טקפאה הניא ,תדרויו הלועה ,הקעזאה

 ומי רחאל רקיעב) תיבה ינב לע ףדעומה ו

 והו ,סלואו .(ונילע ורבעש המחלמה

 להמ .ותויב טושפהו יסיסבה טקפאה

 .איה ןכ המשכ ותדרויו חלוע הקעזא םצעב

 הלועו הלוע אוהו ,ץומנ ליחתמש לילצ והז

 תדרל ליחתמ זאו ,הובג לילצל עיגמש דע

 אוה הז טקפא .ךומנה לילצה לא חרזחב

 האלול ידי לע עצובמ אוהו ,רתויב טושפ

 לכ .תדרוי חאלול הירחאלו הלוע תחא

 .תודחא םימעפ ומצע לע רזוח ךילהתח

 ו
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 ץזסס60ונז6 5116ת 5001:
 יז

1 
 ] טס : תו:

 םסקות

 יל [תופוצו םימעפ 5 ךילחתה לכ תא תעצנמש חאלול

 0 500770 2000120 [(2000) חובג רדת דעו (500) ךומנ רדתמ חלוע חאלול |

 0 ( חאלולח רדתב לילצה תעמישה)

 0 (דואומ תרצק חיחשה )

 1 := 2000 [כסיאת'10 800 00 (רתוי ךומנ רזתל חובג רדתמ תדרוי חאלול)
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 1 [דואמ חרצק היחשה)
 תה:

050[ 

 ת;

 ד = ו



 ן
/ 

0 
 5% 'סמ 'מעב םיטרפ ? 7

"7 0/% 

 (ןושאר תובג חליפנ לילצ לש :תלחתה ךרע )
 (ינש חובג הליפנ לילצ לש יתלחתה ךרע )

 [הצצפה תליפנ תאלול )

 (ןושאר לילצ תעמשה )
 |דואמ הרצק חיחשח ]

 (ינש לילצ תעמשה )
 [ דואמ חרצק היחשח )

 (ןושאה לילצ תעמשה )
 [דואמ חרצק הלהשה ]
 [ןושארה לילצה תכמוה )
 [ינשה לילצה תכמנת |

 [תוצצופתתה תאלול - ןבל שער]
 (יארקא לילצ )

 ו >> 2

 .ע.צ .ב.:מ.י

 ו ו רצ א ר ר רו אר אר א א א רצ א ל א לא
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 ₪ ללא א א א א ל א א ל א ל "א" "א "< "א "למ
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 קזס66ז6 3 סחו 050:
 גז

1 

2 
 [ .ססק : תק

 תסקוח
6% =: 1 
0 =: 2 

 [סז 1[ ,ססק := 1 70 400 0
 תסקוח

 יסז 1 .ססק := 1 10 5000 כס
 500( 300 ה(700) + 40):

 05 סות;
 יח

 ם6קוה

 סחוס5 סוגת

 תה

 סיצויצ תואמו םירופיצ ינו תואמ שי עבטב

 םיצויצ עימשחל רשפא בשחמב סג .םינוש

 סכל גיצא ,םעפה לבא .סינושמו םינוש

 ץויצח ךשמ יוניש ידי לעו ,דחא גוסמ +ויצ

 עימשהל ולכות ,יתלחתהה והבוג יונישו

 םינימ ,םינזמ םירופיצ לש חמלש ייחיפונכיי

 תא םכמצעב ןיבחל וסנ .םינוש םיליגו

 !החלצהב .תינכתה

 סניאש םיטקפא םתואמ דחא דוע

 לבא ,הדרחו חתמ לש םימיל םימיאתמ

 .בשחמ יקחשמב רתויב ישומיש הז טקפא

 הצצפ תליפנ לש שערו עימשמ טקפאה

 .עקרקה לע תוצצופתהה תא ןכמ רחאלו

 הצצפש ,הדבועה לע ססבתמ טקפאה

 לילצל דרויש הובג לילצ העימשמ תלפונש

 ארקנש המ איה המצע תוצצופתההו ,ךומנ

 שער - (יעוצקמה גנלסה) "תינעוצקמ"ב

 םילילצ לש ףסוא טושפ אוה ןבל שער .ןבל
 .םייארקא
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 זז:

 ץתטססטזט גז ([כטזפטסת : \/סז

 2100ת : 1תו6ק6ז)|
 | הז

 ז[ זז תש;
 6קו1ת
 [: שנ :

 1 := + כא 10):
 ררג]6 1 < [כונזּבונסת [כ0

 6קות
 50סטת0110(0ה + 1):

 [תס(1):

(6187)100 
 \ותנ!6 1 > 1 0

 ת6קות
 50ת0(:גוסת + 1)

 ו
; 10506 

 םת46

0606 350 
 תסקוח
6 

 וז( הת6סתו(2000) + 0
 גת 4000(₪010) + 200):

 הט]
 תי

 תסקות
 וסט

 ו



 רובענ תעכו ,םיטקפאה יניינע תא ונמייס

 !השקבב ,ורטסאמ .הקיסומל תצק

 ,רתויב תינטשפה התרדגה יפל ,הקיסומ

 ,סירדגומ םירדתב םסילילצ לש ףסוא איה

 תוינעל .תמיוסמ הינומרהב סיעמשומה

 ןמ המכב טעמ חכשנ הינומרהה ןיינע ,יתעד

 ןוכנ ןורקיעה םלוא ,תוילקיסומה תוריציה

 .םירקמה בורב

 המכ ריכהל ונילע ,ןגנל ליחתהל לכונש ידכ

 :םיידוסי םיילקיסומ םיגשומ

 ,ימ ,הר ,וד :םיוות 7 םיריכמ ונא - םיוות

 .לט ,הל ,לוס ,הכ

 סיהבגב עיפוהל םילוכי םיוותה - תבטקוא

 .םירמשנ סהיניב םישרפהה רשאכ סינוש

 לכ .תובטקואה םה םינושה םיהבגה

 .סיידוסיה סיוותה 7 תא הליכמ הבטקוא

 ילקיסומ) ןוט יצחב ות תהבגה - זאיז

 .(ןבומכ

 .(ילקיסומ) ןוט יצחב ות תכמנה - לומב

 שי םיידוסיה סיוותה העבשמ דחא לכל

 :רדגומו עובק רדת

 50טת1047(0) * וד

 50טח1175(4) * הר

 פסטת(1319) * ימ

 50ת1397ַ(0) * ח5

 50ת1568ַ(8) * לוס

 50טת1760(8) * הל

 פסטת(1976) * יס

 ,הר ,וד :םה זאיד לבקל םילוכיש סיוותה

 .הל ,לוס ,הפ

 ונילע ,ילקיסומ ןוט יצח ותל ףיסוחל ידכ

 ותל ותה ןיב אצמנש לילצה תא אוצמל

 ,זאיד וד לבקל ידכ ,רמולכ ,וירחא אבה

 .תרל וד ןיב עצמאה תא אוצמל ונילע

 ינש לש םירדתח רוביח ידי לע תאז השענ

 .םיינשל חאצותה תקולחו טיוותה

 ןימ ,חר ;:םה לומב לבקל םילוכיש םיוותח

 .יס ,הל ,לוס

 רבחל ונילע ,ןוט יצחב ךומנ ות לבקל ידכ

 וינפלש ותה לשו יפה לש םירדתה תא

 ידכ ,רמולכ ,םיינשל האצותה תא קלחלו

 עצמאה תא אוצמל ונילע ,לומב ימ לבקל

 .הרל ימ ןיב

 רדת תא קלחל ונילע ,הבטקוא דירוהל ידכ

 תפכסונ םעפ הבטקוא תדרוה .םיינשל ותה

 ךכו ,םיינשל תפסונ הקולח ידי לע עצובת

 .האלה

 :הלאה םיכילהה תא אצמנ האבה תינכתב

 ןוט יצחב הובגה לילצה בושיח - 0662 .1

 ליגרה ותהמ

 יצחב ךומנגה לילצה בושיח - ם8דס| .2

 ליגרה ותהמ ןוט

 ותייהשהו רדתב דחא ות תניגנ - 3|0ְצ 3

 (םירטמרפכ סירבעומ)

 12 ןב עטק תניגנ - | 9510108 .4

 .תוישופיחה תקהל לש ריש ךותמ ,םסיוות

 .לכה הז ,םייתנב םייתנב לכה הז
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 ]החובג הבטקואב םיוותל סימיאתמח םירדתח[%0108 /אזזפְצ [7..1] 2[ !ח00[ = |(

:(1976 ,1760 ,1568 ,1397 ,1319 ,1175 ,1047) 

 ]יס ,חל ,לוס ,הפ ,ימ ,חר ,הד [

 ןלילצה ךרואד פוקס |: הזזּגְץ[7..1] 0[ ₪6 = (1, 2, 4, 16, 24, 32) ([

 ו ]תישמש ,עבר ,יצח ,תדיחי, (1/32 ,1/24 ,6
 )ןוט יצחב לולצח תתבגה - זאוד( [-טחסווסח 016204016 : ץ10) : וה!

 וה

 18214016 := (!\ס4016[165] + !צסו85[אסו6 + 1]) סם 2:

 -טחסווסח 39חוס!(4016 : 5716) : |

=, 

 = .) ןוט יצחב לילצח תכמנה - לומב [
 םפחוח

 ם6חוס| := (א4019[0195] + !8016[40195 - 1]) א 2:

 קזסספ0טזפ [ק|3/(דוח 03968, 116ה, טזבווסה : וח1909ז) ;

 00 ה )

 ם3!6ץ(דוח9 8886 וע טז זוסה)

40 

 ]דחא ות תעמשח(
 םפסוח

 ןללצה רז
 ]ותעמישח ךשמ |
 ןלילצה תקיטפת |

0 

 כ

 |ן



 .סירגתא המכ סכל ביצמ ינא ,תומישמכ

 תא חולשלו תומישמה תא עצבל סכילע

 עצובתש המישמה .ונילא םכיתועצה

 וא רתויב הפיה ,רתויב הבוטה הרוצב

 החלוש תא הכזת ,רתויב תניינעמה

 היווש) תיפוטוא תונכות 7 לש הליבחב

 וכזי םיפסונ תונורתפ ינש ,(חייש 270-כ

 1 טקלטניא ונזק תנכותב םהיחלוש תא

 !החלצהב .היפוטוא לש

 תומישמח

 ,םירחא םיטקפא תריציל תינכת ובתכ .1

 קושקש ,תוללי ,תוחיבנ ,תוקעצ :ןוגכ

 ,תלד תחיתפ ,תיכוכ: תריבש ,תכתמ

 ..דועו ,דועו ,דועו םיצוציפ ,תוירי ,םידעצ

 הכותל סינכהל רשפאתש תינכת ובתכ .2

 .התוא עימשהלו התוא ךורעל ,הניגנמ

 לוקמרל רשפאתש תינכת ובתכ .3

 ינש ,רמולכ ,דרוקא עימשהל בשחמה

 עימשהל איה הרטמה .תחא תבב םילילצ

 םינגנתמ םה וליאכ ועמשייש םיוות ינש

 .היעבל תונורתפ אוצמלו בושחל וסנ .דחיב

 לולכיש טקסיד לע וחלש תומישמה תא

 הספדה םג ףרצל יוצר .לקספה ץבוק תא

 תוינכת סג חולשל רשפא .תינכתה לש
 םג ףרצל שי הזכ הרקמב .תורחא תופשב

 .(88) הצרהה ץבוק תא |

 ומיש ,ןוטרק תוכיתח יתש ןיב לוכח וורא

 :תאזה תבותכה לא וחלשו הפטעמב
 תונכות תיפוטוא

 403 די'ת

 וכ רוש
 0 תזה |

 ,/' ו ,

/ / 

0 0% 2 

/ (?2 
 1 קש 6

1 . 

 ,/ץ יישא ₪ .
 1 ם ) 1 ט ]

 ַז . , . , 2 - 3
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 :סדוק דומעמ תינכותה ךשמה

 (המלש הניגנמ תעמשה) קזסס00טז6 [3|2ץ ן0(05ז083ץ:
60 

 ₪(3> = (ועמשויש סיוותה רפסמ]

 4016 : חץ [1..א/3א] (2[ 7..0 = [םיידוסיה םיוותה]

;(6 ,6 ,7 ,5 ,6 ,7 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,9 ,4 ,9 ,2 ,1 ,7 ,6 ,4 ,4 ,5) 

 (כ0% |: הזזפְק [8/\..1א] 0[ 4..0 = (תובטקואה]

(3/3/3/3/3. 2/3 2 .2 2.2 ,2 ,2 ,2 ,2 ;2 ,3,.3 ,3 ,3 ,3) 

 ךפחוק : הזזה [1..(/וגא] 01 7..1 = [העמשהה יכשמ]

(4 ,4 ,3 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,2 ,5 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,2 ,4 ,4) 

 01625 : 50[ (21 0ץ06 = [6|; [ישישה ותנ זאיד]

 601015 : 561 (2[ 016 = [16 1 [19-הו 16-ה םיוותב לומב)

 בז
 | ססק :

 1611: חשש

 ם60וח

 [-סז | ססק := 1 ךס \ו3הא כס
 םססוח

 קווסח := צס1[4018[165 ססק]];
 וו \ ססק !ח 06חוס!5 דחה

 קווסח := ₪6חוס!([4016[[ ססק]) ;
 וו | ססק !ח כו825 דרשה

 קווסח := /1(62צ1[016.ססק]) ;

 קווסח := קווסח םוצ חס0טה((םאק(((020וצ( ססס] - 1) * 1ח(2)))):

 (הנוכנה הבטקואב)

 1גץ(2000, קווסח , ד 9חוקס[ד חוק[! ססק]]): [לילצה תעמשה)

 חס:

,405060 

0 

 [עמשהל םיוות הנומ]
 (  לילצה רדת )

 [ידוסיה לילצה רדת)

 (לומבנ ךווצ שי סא)

 (ואידב ךרוצ שי סא]

 ם60וח

 ק13ץ ץ 6 516ז08ל ;

.= 

" 
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 אוה יִמ .םימדקתמל דעוימ בשחמה יכבבב ב

 בוקה תא ךרורעל עדוי 'ִמ ?;םדק
 תודוקפ לש דועת ןיבש ןיבמש ימו 6סח1ו4. 5צ5
 שמתשהל עדויש ימ רוציקבו .לשמל ,5
 תולאשל הנענ הז רודמ תרגסמב בשחמב
 הסננו ,(תיסחי) םימדקתמ םיאשונל תורושקה
 .בשחמה יכבנב רתוי קומע רובנל

 תבשות תינכת איה המ

 זןורכיז

 תוליגר תוינכתל דוגינב :תבושת

 תינכתל ,ללכ-ךרדב תולעפומש

 758 רוציקב וא | ,ןורכי% | תבשות

 קלח שי ,(ד6חההותהו6 גת6 518ע 03ו06הז)

 עוציבה רחאל ןורכיזה תא בזוע אלש

 תינכת םיליעפמשכ .תינכתה לש ינושארה

 םש תואשנ ,ןורכיזל הלוע תינכתה ,%

 עוריא לש תושחרתהל הכחמו ,םודר בצמב

 תחא תויהל לוכי הזכ עוריא .םיוסמ

 ףוריצ לש השקה :הלאה תויורשפאהמ

 ,םסישקמ המכ לש הדלקה וא סישקמ

 ינוביח עוריא וא הצרה תינכתמ האירק

 לע בשחמל עידומ סדומה ,המגודל) רחא

 .(ותבוגתל הניתממש החיש

 לוכי /158-ה תינכת תא ריעמש ,הזכ עוריא
 דוביעל הדיחי) םייעיהשכ קר שחרתהל

 6ת08| %6- - 07% תילגנאב וא ,יזכרמ

 תוכ עוריאש רחאל .היונפ (6655 שתוו

 איהו ,75%8-ה תינכתל תרבוע הרקבה

 .הלועפל סנכיהל רשפא םא תקדוב

 ,לוכ תישאר זתאזה הקידבה תועמשמ המ

 המייס תמדוקה תינכתה םא קודבל ךירצ

 ,לשמל .טלפ-טלקה תולועפ תא החלצהב

 טקסידה לע סינותנ תביתכ המייתסה םא

 .ץסמה לע רויצ תנרקה וא

 שי ,תויבויח ןה הקידבה תואצות סא

 תאצמנ ובש בצמה תא הליחת רומשל

 רומשל ךירצ ,לשמל .הקספוהש תינכתה

 תעשב סא) ןמסה סוקימ תאו ךסמה תא

 רומא םבצמ ,15%-ה תינכת תלעפה

 .(תונתשהל

 ... לבא

 תספות איה ,תלעפומ ד תינכתש עגרב

 ופכ .ותוא תורחשמ אלו ןורכיזב סוקמ

 אלו ,ונל רקי ןורכיז לש קלח לכ ,עודיש

 .ןורכיזב םוקמ זבזבל הצר)

 בועחעה יכבנב

 תינכת וררחשל ושפא םאת

 רתאל ןווכזתמ דפ

 !שומישח

 ינפלש יאנתב ,ןכ :תבושת

 הצרנ יכ ןובשחב ונחקל תינכתה תלעפה

 .הב שמתשנש רחאל ,ןורכיזה תא רוחשל

 הגשהל תונתינה) תוירוביצ תוינכת המכ שי

 תולפטמש (תוירוביצ הנכות תוירפסב

 יתש .ןורכיזהמ 758 תוינכת רורחשב

 .2616356-) /(גזא ןה ,לשמל ,הלאכ תוינכת

 :ךכ השענ הלאה תוינכתה *תשב שומישה

 (5146%א10%א ,לשמל) 75% תינכתש ינפל

 ,ןורכיזב המוקימ תא ןמסל שי 0

 תינכתה תא דיווהל הצונשכ ךכ רחא

 :סושרנ ןורכיזהמ

 הנעטנש 158 תינכת לכ סג דירות ךא 1 ) ןורכיזהמ 51098ו0% תא דירות וז הדוקפ

 תובוועתו תולאשע

[ 

 | = וו
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 ! 5106%16%-ה ירחא

 ,ןמצע תא תוררחשמה תונכות םג שי
 ,[ סזגפ /6וזס ,לשמל

 תולולע ך5א תוינכת סאה

 לש הניקת הלועפל עירפהל

 ןבשחמה

 םיבר סינוכיס שי .ןכ :תבושת

 סימעפל .הוה גוסהמ תוינכתב שומישב

 לש התלועפ תא תושבשמ 715% תוינכת

 לע עיפשהל לוכי רבדהו ,הלעפהה תכרעמ

 וא תויוצר יתלב תולועפ עצבל בשחמה

 .ייעקתייייש בשחמל סורגל וליפא

 עונמל ידכ .יללכ ןורתפ ןיא וז היעבל

 ןיא סא ,בטיה קודבל יאדכ ,תועתפה

 .תוינכתה ןיב תושגנתה

 תרשפאמה ,קא1ַאַד הדוקפב ןודנ סעפה

 .תספדמל תוספדה חולשל

 ,ץאזאד.60%1 תינכתהש בל םישל יאדכ

 איה ,הספדהה תדוקפ עוציבל תיארחאש

 יסקלח חסונ ןאכ גיצנ .ןורכיז תבשות תינכת

 :הדוקפה לש

 [4:][כגות] קאאד

 [/:סו[(6ז5120]

 [/(:טטטספ6]

[6/ 

 ןח]
 [[116תהתו6.6א+] [...]

 ,הדוקפ/תינכתה לש הנושארה הלעפהב

 סאחאד תינכתהש תושירדה ןה המ ןויצנ

 .ןהב דומעל ךרטצת

 תא עובקל רשפאמ /6) גתמה :המגודל

 ,רותב ןיתמהל תולוכיש תוספדהה רפסמ

 תוספדה הסיפדמו תלעופ תספדמה רשאבכ

 .ןכ ינפל וחלשנש

 לדוג תא רידגהל רשפא המוד הרוצב

 ידי לע ,רותה ןוסחא ךרוצל דומעיש ןורכיוה

 גתמה רחאל םושרה רפסמה ./8 גתמה

 הו רפסמ) סעש6-ב ןורכיזה לדוג תא ןייצמ

 .(512 לש הלופכ תויחל ךירצ

 :תואמגוד

 קאחצד /((:322 6

 תוספדה 32 לש רות תעבוק ליינה הדוקפה

 תמכתסמ רותה ןוסחאל ןורכיזה תומכו

 .4096 לץז6-ב

 - רשפא תופטוש תולעפהב

 :הדוקפה ידי לע רותל הספדה ףיסוהל

 קה הי 16תהתוס. 6[

 :ידי לע רותהמ הספדה דירוהל

 קא חצו 16תהתו6.6א1 2

 .ידי לע רותה לכ תא לטבל

 *וךלש בשחמה תלעפהל רשעקב תויעבב טבלתמ *

 השקתמ * ותובושת ךל ןיאש תולאש ררבל ךנוצרב

 הלח ךלש בשחמה * !הרמוח וא הנכת תשיכרב טילחהל

 לעו הלא לכ לע ותושעל המ עדוי ךניאו םיסוריוב

 החמומה" סע +עייתהל לכות תופסונ תולאש

 ךתלאש תא ונילא בותכ .ףיכו סיבשחמ לש"ְדִתורטל

 יבג לע וא/ו בתכב ירשפאה סדקהב ךל הנעי החמומהו

 תא חסנל דפקה .ףיכו םיבשחמ לש בורקה ןוילגה

 רורב ןפואב ךתלאש

 תא הנגפנ סיתעל .רוציקבו

 תוובחמ םוחמומל ךתלאש

 + + תא ולבקת סהמ תונוש

 6) לא .תורישי סכתבוצת
 דוע ונלא בותכו ססהת

 .סויה

 סימסרפתמ הז ןוילגב

 .סיבר סיאווקמ סיבתכמ

 תא עומָשלו ךישמהל חמשנ

 לע סכתבוגתו סכיתוועה

 םיארוק" רוודמה .ןותיעה

 וירעש תא חתופ "סיבתוכ

 ולכות סהב סירצק םיבתכמל

 ,תוירחסמ תורבח ,םיבשחמל רושקה ןיינע לכל סחיתהל

 .דועו רכטה תיבב סיבשחמ לש שומישו בשורמ ידומיל

 ומכ ,םתיצמת תא וא םכיבתכמ לכ תא םסרפל לדתשנ

 .ךרוצה תדימב םדעול םניבתכמ תא תונפהל חמשנ ןכ

 ."םיבתוכ םיארוק" רודמ רובע ;הפטעמה לע ןייצ

 ם .ש נ - ש

 תינכת לש הדובעה ןפואל בל ומי'ש

 איה ;הספדהה תוספדה לש רות תלהנמ

 לוכ: שמתשמה) ייעקרייב ןתוא תעצבמו

 .(בשחמב תורחא תולועפ עצבל סייתניב

 קאקאד ומכ ןורכיז תבשות תינכת

 המכ עצבמ בשחמה וליאכ הילשא תרצוי

 .ליבקמב תולועפ

 תארקנ ליבקמב תוינכת המכ תצרה

 תכרעמ תרגסמב .א[ט!זנוגפאותק תילגנאב

 המכ ץירהל תורשפא ןיא ,סוד הלעפהה

 תוקחמה תוינכת שי ךא ,ליבקמב תוינכת

 תינכתה איה וזכ תינכת .וז הטיש

 .קא אד סא

 * ותניינעמ תינכת םתתנכת * !ןיינעמ ןויער םכל שי *

 לע םיבשוח סתא * ותדחוימ היעבל ןורתפ סתאצמ

 סיבשחמי" ורפסה תיב בשחמה ידומילב תושדח תושיג

 לכבו ונילא וכתכ ,םכיתונויערל ויפד תא חתופ "ףיכו

 .ותויב תובוטה תועצההו תונויערה תא ססופנ ווילג

 סניח יתנש יונימב וכוי ןותיעב ומסרפתיש תונויער ילעב

 ."ףיכו םיבשחמ" לש םישמתשמה ןודעומב תורנחבו

 הנתמכ הנכתב וכוי ןותועה ייונימ לע םינמנ רבכש הלא)

 ,וא .("ףיכו סיבשחמ" לש

 ,ובש וסיכחמ סתא המל - %+( ,. /

 תוריהמב ונילא ובתכו ובשיח

 אלש תונויעו .תירשפאה " 2
 .סיחלושל ורוחוי ומסרפתי / | .- 69) -

 |! יע ר ה 'ז

 תונקל וא רוכמל הבור *

 דויצ לכ וא הנכות ,בשחמ

 דחוימ רפס שנחמ * ויפקיה

 ןיינועמ * זהוידנ הנכת וא

 סירפס ,תוינכת ףילחהל

 לכות הלא לכ תא !תונויערו

 לש תועדומה חולב אוצמל

 לככ חרצק היהית ךתעדומש דפקה .ףיכו סיבשחמ

 תדימב תבותכו ןופלט רפסמ ןייצל חכשת לא ,ןתינש

 .ןיכו םיבשחמ ייונימ לכל סניח חותפ חולה .ךווצה

 לע תמתח סרטו הדימב .יונימה רפסמ תא ןייצ ךתוינפב

 ,חעדומה סע ךתמשרה תא חלש יתנש יונימ

 תועדומ הול

 ,\\\חר 634 .3-א ,קוךה - פו יזע -
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 לע םירבדמ ונא הזה ןויליגה לש תיזכרמה הבתכב

 החנה ךותמ ,תיבב ימצע דומילל רזע ילככ בשחמה

 .רפסה תיב תרגסמב רמגנ וניא הדימלה ךילהתש

 רזע ילכל בשחמה תכיפהב יזכרמ דיקפת שי םירוהל

 החפשמה לשו םירוהה לש אלמ הלועפ ףותיש אלל .הדימלב

 .החלצהל יוכיט טעמכ ןיא הלוכ

 םייקה רחבמה ךותמ רוחבל סיכירצו בשתמ שוכרל םיצור רשאכ

 סלואו .יפסכה לוקישה אוה ללכ-ךרדב ירקיעה לוקישה ,קושב

 השעייש שומישה תא ןובשחב איבהל יוצר ,הז בלשב רבכ

 .ויביכרמ תאו בשחמה גוס תא רוחבל ךכל םאתהבו בשחמב

 העשב סהילא בל סישל שיש םיבושח סיביכרמ המכ ןייצנ ןלהל
 תא רפשל םיבור רשאכ וליפא וא ,בשחמ שוכרל םיצורש

 .ונתושרב תאצמנ רבכש תכרעמה

 םויכ םישמתשמ ונאש תונכותה תיברמ - ימינפה ןורכיזה (א

 .6406 תוחפל ,לודג ןורכיז חפנ תושרוד

 תונכותה ןכו תוידומילה תונכותהמ קלח - בשחמה תוריהמ (ב

 ןויליגו םינותנ סיסב ,םילילמת דבעמ :ומכ - תוימושייה

 םיבשחמל תומיאתמו ,תובכרומו תודבכ תונכות ןה - ינורטקלא

 ,ןכל .וב םישמתשמה לש הדובעה לע לקי ריהמ בשחמ .םיריהמ

 תואמ המכב) רתוי ריהמל יטיא בשחמה תא ךופהל יאדכ

 ד בשחמל יטיאו ןשי אז בשחמ ךופהל ןתינ דבלב סילקש

 .(ריהמ

 ,ללכושמ ךסמב עיקשהל סיפידעמ סישנאה תיברמ - תספדמ (ג

 םישכור אלו ,ולוכ בשחמה ריחמכ וריחמ תובורק םיתעלש

 תספדמ שוכרל בטומ ,לבגומ ביצקתה רשאכ ,ונתעדל .תטפדמ

 תשיכר םע שוכרל יאדכ תספדמה תא .ללכושמ ינועבצ ךסמ אלו
 תויורשפאל םא תהב) בשחמה תשוכרל בורק דעומב וא ,בשחמה
 קפתסהל רשפאו ,הרקי תספדמ שוכרל ךרוצ ןיא .(תויפסכה

 ונב לש םיכרצה תא תרשתש ,הטושפו הנטק תספדמב טלחהב

 תונויערה םתוא לכ תא םשייל לכונ אל תספדמ אלל .תיבה

 .תיזכרמה הבתכב ונייצש

 לכוג ,ללכושמו בוט ךסמ תונקל רשפא םא - ךסמה גוס ד

 הבתכ האר) היצמינאה יעצמא לכמו תונכותה יעבצמ תונהיל

 .(הו ןויליגב םיכסמה יגוס לע

 סא ותוא שוכרל יוצרו ,רתויב בושח הז ביכרמ - חישק קסיד (ה

 הריהמ איה חישק קסיד סע הדובע .תיפסכ הניחבמ ןתינ רבדה

 .תונכותה תאו בשחמה תא לצנל ונל תרשפאמו רתוי החונ ,רתוי

 .ליעי ןפואב תונושה

 סנל שי רבכ םא

 לש תפסות ,בשחמ

 איה חישק קסיד

 הלודג אל האצוה

 ונתעדלו ,דחוימב

 .רתויב תמלתשמ

 לע ונרביד הכ דע

 לבא ,הרמוחה

 רוסא השעמל

 בשחתמש חוכשל

 המוד הנכות אלל

 .ןיזנב אלל תינוכמל

 !עוסנל רשפא יא טושפ

 םג עיקשהל םיבייח ,הדימלב רזע ילכל היהי בשחמהש ידכ

 רוכול בושח .תוימושיי תונכותו ,תוידומיל תונכות תשיכרב

 העקשהה .הרמוחה תשיכר סע תמייתסמ הניא בשחמה תשיכרש

 םא הבושח איה רקיעב לבא ,הרקמ לכב תינויח איה הנכותב

 "הדובע תנחתייל קחשמ ילכמ בשחמה תא ךופהל סיצור סנמא

 .תיבה ינב לכ לש

 תוולמ תוימושייה תונכותה יאדוובו תוידומילה תונכותה תיברמ

 תונכותה תא לצנל השק וידעלבו ,שמתשמל הכרדה רמוחב

 .תחא תבב תונכותה לכ תא שוכרל ךרוצ ןיא ,סלואו .ליעי ןפואב

 איה תידומיל הנכות רקיעבו הנכות תשיכר ,דומיל ירפסל המודב

 ימוחתו לדג דליהשכ הנכות סישכור .קספנ יתלב ךילהת

 תושידח תונכות תועיפומ רשאכ וא ,םינתשמ ותוניינעתה

 .ןמז ךרואל ונתוא הוולמ תונכותה תשיכר ,השעמל ,ךכו .תוניינעמו

 הת ו ה ל

 תא בטיה לוקשל יוצר ,הדימל תורטמל הנכות םישכוו רשאכ

 תא ןוחבל בושח ;וליגל המאתהה תדימ תא קודבלו דליה יכרוצ

 תיבב סידמלנה דומילה ינכתל התמאתה תאו ,הוולמה תורפסה

 םה ימו ,הנכותה רוציי תנש תא םג קודבל יוצר .רפסה

 .הלש םיחתפמה

 םיבורקה סישדוחב ססרפי ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה ןודעומה

 שוכרל םיצורש סירוהל עייסל ידכ ,תודמול לש רעומ גולטק

 תונכותל םינתונ ונאש תוריקסב רזעיהל םג רשפא .תונכות

 תידומיל הנכות לע תטרופמ הריקס - ןויליג לכב ,תוידומול

 לש רודמה תא ביחרנ ,םיבר םירוה לש םתשקב י5 לע .תרחא

 לע תורצוקמ תוריקס איבנ םיאבה תונויליגבו ,הלאה תוריקסה

 .תטרופמה הריקסה ןמ דבל ,תונכות המכ

 ןכו ,םיאתמה יפקיהה דויצה תאו בשחמה תא םישכורש רחאל

 הלאשה בלשל השעמל םיעיגמ ,תוצלמומ תונכות המכ
 תא דדועלו עייסל ,בלתשהל םילוכי ,םירוהה ,ונא דציכ :תערכמה

 זבשחמב ילנגויצקנופה שומישה תאו הדימלה

 בשחמה תא ,יסיסב ןפואבו ,טעמ ריכהל אוה רנלש ןושארה דעצה

 ידי לע אלא ,תאז גישהל רתוי הבוט ךרד ןיא .ויתותכת תאו
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 ףרוצמה חפסה יבג לע תדחוימ השדקה בותכ

 ,םולשתה םע חפסה תא םויה ו חלשו זרדזה

 תדלקמהמ םידחופ אל רבכ ונחנאשכ ,ךשמהב .תימצע תוסנתה

 .תירקיעה המישמב ליחתהל לכונ ,בשחמ ארקנח "סלוגחיימו

 דליה רובע היווח תויהל הלוכי תבשחוממה הדימלב ונתובלתשה

 ,ןמזה לכ בשחמה לא םידומצ תויהל ךרוצ ןיא .דחי םג ונרובעו

 שומישה תא דדועל ךרטצנ ;רוחבל המב ץעייל ךרטצנ לבא

 הנכות לע דליה םע דחי דובעל םג םיתעלו ,הדימלל בשחמב

 םיכירצ ונאו םינוש םיגוסמ תויהל םייושע םיישקה .תמיוסמ

 קחשל ךישמהל םידליה ופידעי תובר םימעפ .ךכל םירע תויהל

 ןיא ,רחא רמאמב ונייצ רבכש יפכו ,הכ דע ולגרתהש יפכ ,בשחמב

 .הדימלה תא םג ויתובקעב איבי קחשמה .םהמ תאז עונמל

 ,נידמ תובכרומו תושקכ תולגתהל תויושע תומיוסמ תונכות

 .הלעפהה ןרד ללגב םימעפלו ןהלש המרה ללגב םימעפל

 ,דליה סע דחי הנכותה תא דומלל ךרטצנ הלאכ סירקמב

 בשחוממה ןודעומה ירבחל דחוימ עצבמ
 ףיכו םיבשחמ לש םייונמהו

 יונמ םויה דוע םהל חלשו ךירבח תא עתפה
 .הנתמב

 הנושארה תרבוחל התוא ףרצנ ונאו ,ןאכ
 .ךרבחל חלשנש

 ןותיעהמ הנהנ ךרבחו הנתמ ןתונ התא
 .המלש הנש ךשמב ןודעומב תורבחמו

 תדחוימ הנתמ לבקי ,תונתמ יתש חלשיש ימ
 תרבח לש תיקחשמ הנכות - ףיכו םיבשחממ

 .היפוטוא

 "ףיכו םיבשחמ*

 מ*עב םעיחא תרבח

 , ו ,675 .ד.ת 4

 םיקתומ םיקחשמ 2

 .הנכותה תלעפהב ונמצעב תוסנתהלו

 תבייטחב סידלי יפלכ תויהל הכירצ תרגובו תדחוימ תוסחייתה

 דע וא 'ז התיכ דע בשחמ םע דבע אלש ימ .ןוכיתבו םייניבה

 תבשל וענכשל השק ,תאזה הדובעה תרוצל לגרתה אלו ,ןוכיתל

 הבוטה ךרדה הזכ הרקמב .וב שמתשהל ליחתהלו בשחמה דיל

 .בשחמה תועצמאב עצבל רשפא המ תוארהל איה רתויב

 ונא ,ונרכזהש תונויערה לכ תא עצבל םיצור ונא םא ,ףוסבלו

 .בשחמ ינכרצ ונמצעב תויהלו ןושארה דעצה תא תושעל םיבייח

 תביתכל - ונלש םיישיאה םיכרצל וב שמתשהל ליחתנ הבה ,ןכל

 .םגו תרושקתל ,עדימ ןוסחאל ,תונובשח לוהינל ,םיבתכמ

 תא ךופהל לכונו רתוי םיחוטב שיגרנ ךכ קר ...םיקחשמל

 .תיבה ינב לכל רזע ילכל בשחמה

 טס
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 ועדה שדח שדה ועדה שדח

 / םיטוריוה תכמל ןוותב
 .חי'ש 156= רצררי

 .םיטוריוה תכמ ףוס

 תועצמאב
 -ןטוריו+ףוסוהיו
 תויעב תא רותפת
 בשחמב םיסטוריוה

 !םלועב בוטה םיפוריוה לטוק

 הבישחה חותיפל םיקחשמ
 :בועחעמו בועה בוע

 רפס+םינוטילקת 6

 םינייטצמ םידימלתל

 הבישח יקחשמ יבהואו
 (בייי דע) 'ג תותיכמ
 םירומ יי'ע וחתופ

 ןמציו ןוכממ

 מ"עב רואל האצוה - םיתויכ
 3 םברט םיחאה 'חר
 7%%58 תובוחר
 08-454589 ,4562384 'לס
 087462814 'סקפ



 ידומיל לע ריקחתה
 רפסה יתבב םיבשחמ
 תוחיש ונלביק םיינוכיתה

 םתמכסה תא ועיבהש
 לש הנכות םע האלמה
 תיברמ ,ונרעצל .הבתכה

 ומיכסה אל םיחחושמה
 .אשונב בתכמ חולשל
 ונא ,תאז תמועל
 לש ובתכמ תא םיִמסרפִמ

 (תולק תוטמשהב) אשונ
 .תכרעמה תבוגת תאו

 ףיכו םיבשחמ לא
 םידמול ךכיי ריקחת תבתכל הבוגת :ןודינח

 "1... םיבשחמ

 תבתכ תויהל הרומאש הבתכ יתאר

 ףסוא אוה הב היה רשא לכו ,ריקחת

 ופסאנש תועד לש בייחמ אלו ירקמ

 יל רצ .םייעוצקמ אל םישנא י"ע

 ינאש ןותיעב תמסרפתמ וזכ הבתכש
 ,םיבשחמ ןוחרי - ותאצוהל המויה לע ךרבמ

 דלי לכל אלא םיבשחמ ישנאל קר רבדי אלש

 ךכו ,םיבשחמב םיניינעתמח לארשיב הדליו

 ישומיש תבחרהל הדבכנ המורת סורתי
 תיבבו הליהקב ,תיבב ,ךוניחב בשחמה

 .רפסה
 עדוי ינא ,םורדח רוזאב סיבשחמ החנמכ

 ואותש בצמהמ הנוש חטשב בצמהש

 םתיבומ ,םיבוט םה םיוומה .הבתכב

 רחא עוצקמ לכב רשאמ רתוי סימלתשמ

 .'... הלש סייחהמ העדי אליי-ש הרומ אל םהו

 יתב תיברמבו ןשוימ וניא רפסה יתבב דויצה

 ."םתס םידמועיי םניא םיבשחמה רפסה

 סיבשחמה עוצקמ ,תונורחאת םייתנשב

 ויה אלש םייתוהמ םייוניש םירבוע וינכתו

 םיראותמה םירומ םתוא .םתמגודכ

 || םיעיגמ ,אימחמ אל פיטואירטסב הבתכב

 ,עדי סע ,תושפוח ןובשח לע ,תויומלתשהל

 .סישדח תונויערו ןוצר

 ימושייל הבר תרוקיב השידקמ הבתכה

 םירבדש יל רורב .םינוש םימוחתב בשחמה

 השענה לע תיסיסב העידי אלל ובתכנ ולא

 תכרעמב םיובח ,וזמ הרתי .חטשב

 לש םיטקייורפל םיפתוש ויה םכנותיע

 .הארוהב בשחמ בוליש

 ,(\ראב רפס יתבב ירויסבש רמואו ףיסוא

 םיינשדח ,סיבר םיטקייורפ ינפב סיגצומ

 סימוחתב תוימוקמ תומזי ירפ ,סירוקמו

 ןכו ,להנימב ,הארוהב בשחמ ימושיי לש

 ןויליג :ןוגכ ,םיחותפ סילכב שומיש

 .עדימ ידסמו םילילמת דבעמ ,ינורטקלא

 שיו םיישק שיש קפס ןיאש ,רמואו םכסא

 לע םיבר םירמאמ ארוק ינא .רפשל המ

 ,ךוניחו םיבשחמ םוחתב םלועב השענה

 ."יעצמאב בוט םוקמביי ונאש ןייצל ןתינו

 תא בורקמ םיריכמ אל הבתכה יבתוכ

 ,יעדמ יגולונכט עוצקמ תארוהב םיישקה

 ףוה אלל הנתשמה הביבסב לעופ רשא

 .תוטישו םילכ ,דויצ - םירושימה לכב

 סיבתכה םע םינמנ הבתכה יבתוכ

 .וז המזי לע ךרבמ ינאו ןוחריה לש םיריעצה

 ונידליל תורשפא ןתממ קחרמה סלוא

 תרוקיב ןיבל ,רקבל ףאו םתעד תא עיבהל

 לש לודג רוביצ תבלעה ךות ,ןסר תחולש

 הארוה םוחתב השענה לכ תשפכהו םירומ

 .דואמ בר אוה ,הז בושח

 ,חכרבב
 םאיל*ו ןוגרפ

 ,םורדח רוזא ,םיבשחמ חחנמ

 !? ...םיבועחמ םידמול ו
 םירק ילריש :רויא

 הבוגתה בתכמ תא לבקל יתחמ

 םידמול ךכ" הבתכל ךלש

 טחייתהל יל השרהו יז םיבשחמ

 הדעונ הבתכה .תילעהש תודוקנל

 רפסה תיבב םיבשחמה דומיל תא קודבל
 ןכא היה ונרחבש םגדמה .ידוסי-לעה

 רפס יתבמ םידימלת לש ייירקמ ףסואיי

 םיצורשכ ירהו .+ראב םינוש םירוזאב
 םירחוב ,והשלכ רקחמ וא רקס ךורעל

 םיגצוימ הלאו ,םישנא לש ייירקמ ףסואי

 .הלוכ הילסולכואה תא ללכ-ךרדב

 ליג תובכש סיגציימ ןייארל ונרחבש םידליה

 תומרמ רפט יתבו תונוש םירע ,תונוש

 ךתעיבק העיתפמ ,ןכל .תונווגמ

 אלו ירקמ ףסוא ויה םינייאורמהשי

 םאש ,ונתא םיכסתש יל חמדנ ."גציימ

 יתבמ םידימלת קר ןייארל םירחוב ונייה

 זא ,םינייטצמכ ןייצמ התאש רפסה

 .גציימ היח אל סגדמה טלחהב

 רעונה ינבל רשפאל התייח חבתכה תרטמ

 .ןודינח אשונח יפלכ םתשגרח תא עיבחל

 תב בורבש היה וגאצמש ירקיעח רבדה

 םידמולה םידליל ןתינ שגדח ,רפסה

 ללכ תא וליאו ,תרבגומ תרגסמב סיבשחמ
 ןכ ומכ .םיחינומ םידימלתה תייסולכוא
 בשחמה לש בוליש ןיא טעמכש ונאצמ
 ,ןוכיתה רפסה תיבב םינושה תועוצקמב
 תא םיריכמ אל ףא םסירומהת תיברמו

 .בשחמב שומישה לש תויורשפאה

 תא הגציי הבתכהש שיגדהל ינוצרב
 רשק סוש הל ןיאו ,רעונה ינב לש םהיתועד

 לש וא ןותיעה ךרוע לש עקרהו תועדה םע
 .וב םיפתתשמח םירחא טירגובמ
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 תוינכת חותיפב הלחש הרומתב לזלזל ןיא

 .ךוניתה תכרעמב ןבולישו םיבשחמ

 ףראב שיש ,ךבתכמב אורקל םג יתחמש

 םיטקייורפ םילהנתמ םהבש תומוקמ

 רעונה תיברמש ונל רצ ,תאז סע .םיינשדח

 הדבועה .הלא סיטקייורפמ הנהנ ונניא

 תלעותה המיי ולאש םיבר רעונ ינבש איה

 הזל ןיא םא תובר הכ תויומלתשה לש

 יזרפסה תיבב יוטיב

 לטבל לוכי ךניא ךוניח שיאכש ,יל הארנ

 אשונ דומיל יבגל ןה ,וניתונעט תא

 הארנ ;הארוהה יכרד יבגל ןהו םיבשחמה

 םיבייח ךוניחה ישנאו ךוניחה תכרעמש ונל

 תא תונשלו ,תרוקיב סג לבקל תעדל

 עדת ךוניתה תכרעמ סא .סאתהב שורדה

 ,תברוצו השק איה וליפאו ,תרוקיב לבקל

 .הבוטל תונתשהל םייושע םירבדה

 ,ריקחתה תבתכש ונל הארנ ,םוכיסל

 ,הדיפקב הבתכנ ,הילא סחייתמ התאש

 רפס יתבב השענה תא תגציימ איהו

 רפס יתב לע עומשל חמשנ ונא .םיבר

 ינב לש םהיתועד תא םסרפלו ,םירחא

 .הלא תומוקמב רעונ

 תכרבב

 ןייטשנייפ תידוהי

 ףיכו םיבשחמ לש תריעצ תבתכ

 תוע דומ הול

 ..םסרפל ןיינועמ
 !העדומ

 | תומסרבתמ הז רודמב תועיחמה לכ
 בשחוממה ןודעומה ירבחל םניח

 .ףיכו םיבשחמ לש

 וא תספדומ ךתעדומ תא חלש

 תבייח העדומה .רורב די בתכב
 םסרפל לכונ אל ,הרצק תויהל

 ןו'גרפ םאליו רמ דובכל
 םורדת רוזא םיבשחמ תחנמ

 העטומה םשורה לע רעטצמ יננ

 םידמול ךכ" הבתכהמ תלביקש

 .1] סיבשחמ ְ

 ידומילל רקיעב הסחייתה הבתכה

 תועוצקמב בשחמה בולישלו בשחמה

 הנכוה איה .ידוסי-לעה רפסה תיבב םינושה

 לכ אללו סיריעצ םיבתכ ידי לע הדבועו

 תנמ לעו ,תאז סע .תכרעמה לש תוברעתה

 ימצעב יתנייאר ,םיאצממב םיחוטב תויהל

 יבחרב םינוש רפס יתבמ םידימלת המכ

 לע הבר הדפקהבו ןויעב יתרבעו ,ראה

 .סיריעצה סיבתכה יאצממ

 עומשל ונל בושח ךוניח ישנאכש ,יל המדנ

 םירע תויהלו רעונהו םידליה תשגרה תא

 הרומ יתייהשכ יתגהנ ךכ .םהיתושוחתל

 ףגאב םינושה יידיקפתב ןכו רפסה תיבב

 .םידומיל תוינכתל

 סימדקתמ םיטקייורפל םיעדומ ונלוכ

 .צראה יבחרב םינוש רפס יתבב םישענה

 תוושע סתוא תא הגציי תאז הבתכ לבא

 םתואש רפס יתבב השענה תאו םידימלת

 ונל רוסאו ,םהב םידמול םידימלת

 .םיאצממל שחכתהל

 וכו םיקסע
 04-831663 - בד ןב ירוד

 !םירפט שפח

 ןוזיאל רתויב הבוטה ךרדהש ,יל הארנ

 םיניינעמ םיטקייורפ לע רפסל איה הנומתה

 ךתוא ןימזמ ינא .ץראה יבחרב םישענה

 רבכו ,תאז חורב הבתכ בותכל ישיא ןפואב

 .התוא םסרפנ וננותיע לש בורקה ןויליגב

 םיבתכה דחא תא שיגפהל חמשנ ,ןכ ומכ

 תוולתהל לכויש ידכ ,ךתא ונלש םיריעצה

 םילהנתמ םהבש רפסה יתבל ךילא

 הבתכ ןיכהל תנמ לע ,םידוחיי םיטקייורפ

 .סהילע תניינעמ

 אצמ ןותיעהש דואמ םיחמש ונא ,ףוסבלו

 סג הנהיתש םסיווקמ ונאו ,ךיניעב ןח

 .םיאבה תונויליגהמ

 הכרבב
 ןייטשנייב ינב

 ףיכו םיבשתמ ךרוע

 ס

>> 

 כ 8455-ו קיסייב,לקספ תופשב תונכתב םיחמתמ סירענ ינ
 ,תומישר ,םיבזשיח תוינכת .הצרתש הנכות לכ ךליבשב תושעל סיניינועמ

 03-471379 - ןולא ארו'ג

 .(תילגנאב וא תירבעב) רגרוב יר לש - ייקטייה תלחמ בשחמה יסוריוי *
 (סולשת תרומת) - "123 סוטולייל טרופמ הכרדה רפס *
 057-30924 ;'לט ,84360 :דוקימ ,עבש ראב 9/38 ינועמ'ש ,דקש בגוי

 סיבשחמב סיניינעתמה הביבסהו הירהנ ידליל
 הירהנב ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה ןודעומה לש ףינס ןגראמ ינא
 ..... םיבשחמב ןיינעתמ ..... סיבשחמב עדי לעב ..... בשחמ לעב
 יתבותכל סויה דוע הפ
 .ףיכו םיבשחמ תכרעמ סע ףוצר רשק לע רמוש ןודעומה
 .22342 חירהנ ,21 ןונואה 'חר ,רגניזיא יתיא :תוארתהל

 ....אצומל הפי לומג
 , 13%[ םאותל 64 רודומוק בשחמ לש תוינכת הריבעמה הנכותב ןיינוע

 .םיבשחמ תרושקתל םירזעו עדימ ,רמוחב ןיינועמ *
 22342 תירהנ ,21 ןונואה 'חר ,רגניזיא יתיא
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 ומייקתה +ראה ןופצב .ןודעומה ירבחל סישגפמ המכ ונמייק ןורחאה

 ,ןיזוגור ףיקמה רפסה תיבב ,קמעה לדגמב - דחא :םישגפמ ינש

 ,\<ראה זכרמב .סינתמה לש יעדמה וכרמב ,סענקיב - רחאהו

 - ביבא לתבו ,יקסנלימס רפס תיבב שגפמה סייקתה תובוחרב

 .יה ינוריע ןוכית רפס תיבב

 ונמייק חספה תשפוחב

 ירבחל דחוימ שגפמ |

 סיררוגתמה ןודעומה

 ללוכ) התביבסבו ןויצ תרשבמב

 = תיבב םייקתה שגפמה .(םילשורי

 רחאל .לקנרפ תחפשמ לש האנה

 ישגפמ תא שדחנ תואמצעה סוי

 תועדוה .צראה יבחרב ןודעומה

 לעו םישגפמה ידעומ לע

 וחלשיי שגפמה תומוקמ

 לע דחא לכל ,ןודעומה ירבחל

 .וירוגמ רוזא יפ

 תואמ ופרטצה סרמ שדוחב

 .ונלש ןודעומל םישדח סירבח

 ןודעומל םשרנ םרטש ימ

 15 תולשל לוכי בשחוממה

 סישגפמהמ תונהיל לכויו ,חייש

 לכמו ןודעומה ירבח לש

 .ונלש תורחאה תולועפה

 שגפמ סייקתי ינוי שדוח תליחתב

 ןודעומה לש יגיגחה החיתפה

 שגפמה .ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 .דעומה לע תועדוהו ,ביבא לתב םייקתי

 .סייונמה לכ לא וחלשיי סיקיודמה סוקמהו

 סלצא םגש הירהנ יבשותל רשבל סיחמש ונחנא

 ינבו סידלי .(הז ןויליגב תועדומה חול האר) בשחוממה ןודעומה לש ףינס םקוה רבכ

 ובתכ .בתכב ונילא תונפל םילוכי ,םהירוגמ םוקמב הזכ ףינס חותפל סינילנועמה רעונ

 .םיירוזאה סישגפמב תוארתהלו ,ונילא

 כ-0
 ףינו םיבשחמ לש בשחוממה ןודעומת לתנמ
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 ותו פרק גדול לבל ג לשל ב

 וודעולמה .תולועבננ
 םימעפ רפסמ םיירוזא םישגפמ םויק (1
 .הנשב סעפ יצרא שגפמו הנשה ךשמב

 עדימ גיצהל רשפא היהי הלא םישגפמב
 תונכות תוארל ,עדימ ףילחהל וא

 םיבשחמה סוחתב םישודיחהמ םשרתהלו

 תועצמאב תונויערו תוינכות תפלחה (2
 האר) ףיכו םיבשחמ לש תונכותה תיירפס

 (ךשמהב םיטרפ

 הרמוח ,הנכות תשיכרל תודחוימ תועצה (3

 תדחוימ החנהב םהינומל רזע ורמוח וא
 םיבשחמ לש בשחוממה ןודעומה ירבחל

 ףיכו
 םיאכז ייבשחוממה ןודעומהיי ירבח (4

 תופתתשהב תדחוומ החנהל
 תואנדס .ףיכו םיבשחמ תואנדסב

 ,תושפוחה לכב תוכרענ הלא

 םיצוביקה לש החראה תיבב

 ןכו ,םיבנע תירקו סויפש

 ףראב םירחא תומוקמב

 םיגוח לש עוציבו ןונכת (5

 (םידחוימ םיריחמב) םיידוחי
 ראב םינוש םירוזאב

 תודחוימ תועצה | [6 |

 םיסנתמ | ,רפס-יתבל

 ,\<ועייב תודסומו
 תשיכרו הכרדה ,תויומלתשה

 .הנכת

 ורונלנזה

 וא בתכב ןימזהל ןתינ *
 .(08-470270) תינופלט

 ףוריצב קר ולבקתי תונמוה *
 סעיחא תרבח תדוקפל קיש

 וא בשחוממה ןודעומה / מייעב
 יארשא יסיטרכ תועצמא ןופלטב

 .(סרניידו תרומשא ,טרכארשי ,הויו)
 ימד חייש 4 ףיסוהל שי הנמוה לכל *

 .חולשמ
 ןודעומב םירבחכ םשריהל רשפא *

 חולשמ סע ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה
 תוכול ךכ ידי לעו ,הנושארה הנמזחה

 .תודחוימה תוחנהב
 חייש 200 לעמש םוכטב סינימזמל *

 .םימולשת ינש
 ח/!ש 400 לעמש םוכסב םינימזמל *

 .םימולשת תשולש
 ,שדוחכ - לייוחמ הנכותל הקפסה ןמז *

7] . 

 <- - ו ₪ 9< 5 | ₪ ₪

 תו חליל ו רו
 = 4 = . צי לא 0 5 . ./ 7%

 תרווצהדעויר *תופ" זז לו ג *ר רי



 -םילכימו תודיח
 (תילוניח היגולונכטל זכרמה)

 תריקס רודמב הנכותה לש הריקט האר *
 .הז ןוילגב תונכות
 טסרבנאס תרבחב חתופ קחשמה *
 ידי לע סאתוהו סגות ,תיובה-תוצואב
 .תיכוניח היגולונכטל זכרמה

 תיבושיחה תלוכיה תא קזחמ קחשמה *
 ןנכתל רשוכה תא ןכו םייעבט םירפסמב
 עיגהל תנמ-לע תוינובשח תולועפ שארמ
 .הרטמ רפסמל
 .הלעמו 7 ינבל דעוימ קחשמה *
 .תוליעפו הכרדה יפד םיפרוצמ הנכותל *
 ודעומה *ובחל דחו"מה רויחמהת *
 ח"ש 54 - וכו םיבשחמ לש בשחוממה

 (תיכונלח תיגולונכטל ונוטה

 : םייטמתמ םיאשונ ינשב קסועה קחשמ *
 .םיטושפ םירבש לש רדסה סחי (א
 ינש לכ ןיב : םירפסמה תופיפצ (ב
 .ףסונ רבש אוצמיל רשפא םירבש

 ישוקה תוגוד) ןוכיתה רפסה תיב
 .(תוהובגה
 ןוכממ םירומ ידי לע החתופ הדמולה *
 .תובוחרב ,עדמל ןמציו
 רפסו םיטקסיד 6 תללוכ הדמולה *
 .הוולמ הכרדה
 ןוזעומ ירבחל דחוימת ריחמת +
 99 - ףיכו םיבשחמ לש םישמתשמה
 .(םימולשת ינשב) ח''ש

 -- נק במ

 לש רגאמ הנכתב , םילימ שוחינל תינכת *
 םיקלוחמה סיגשומו םילימ 2000-כ

 .םינווגמו םינוש םיאשונל
 קחשמל ףיסוהל תושפאמ הנכותה *

 .תושדח סילימו םיאשונו תוירוגטק
 ליג לכל המיאתמ *
 ןוזעומה ירבחל דחוימה ריחמה *

 ח"ש 54 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

  (תיבונלח 0 זכרמח)

 31411857 תרבח יייע החתופ הדמולה *

 המאתוהו המגרות .תירבה-תוצראב

 הפשכ תילגנא דמולה ,ילארשיה דימלתל

 .תיכוניח היגולונכטל זכרמה ידי לע הרז

 םיליחתמה םידליל המיאתמ הדמולה *
 התכל וקלתבו ,ה-ג תותכב תילגנא דומלל
 ת

 ןוזעומת י'ובחל דחוימה ריחמהת *
 חי'ש 64 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 ב ה תנכות
 (קטאוגצל תרבח)

 דומול ירפס תרדס לע תססובמ הדמולה *

 :םשב העודיה ,1..א. זהו תאמ החילצמ

 .(:סת16א נ1264]8 / 068 ]זץ 1658 1, 2, 3

 5000 םהבו םירועיש 120-כ שי ₪.6-ב *

 ןתופיכת תדימ יפל ורחבנ םילמה .םילמ

 .תילגנאה הפשב
 לוגרותה אוה הדמולה רקיע *

 .ילאוטסקטנוקה
 הדמולה ,םירועיש השולש לכ רחאל *

 .םכסמ ליגרת העיצמ

 םדקתהל דימלת לכל תרשפאמ הדמולה *

 .ותלוכו יפל
 תומרב .תומר שולשמ תבכרומ הדמולה *
 ןדומיל רפסו םינוטילקת ינש שי 3
 רפסו םינוטילקת השולש שי 1 המרב

 .דומיל
 ןוזעומ ירבחל דתו'מה רי'חמה *

 - ףיכו םיבשחמ לש םלשמתשמח
 .תמר לכל ח''ש ,רסח םילמהמו תויתואהמ קלח רשאכ * דליהו ,ישוק תומר יייפע גרודמ קחשמה *
 ח"ש 129 תומרח תשולש לכל ריחמה * רזתשל הסנמ דליה .גצה לע עיפומ וניאו .ויתועידי תמר יפל קחשל לוכי
 יח +ד תותיכ ידימתל סיאתמ קחשמה *
 ןודעומה ירבחל דחו*מה ריהמה *
 חי!ש 54 - ףיכנו םיבשחמ לש בשחוממה

 א תועידי - פל

 תללוכ הנכותה .ןובשחב סינושאר םידעב *
 תא תודמלמה תויוליעפ בלשמה יתלילע
 רפסמה ,הווש-תוחפ-רתוי ,רפסמה גשומ
 .דועו רדוסה
 לש ותטיש לע תססבתמ הנכותה *
 לתבב תמשוימה 1016 דמה
 הינטירבב רפסה
 .5-8 ליגכ םידליל המיאתמ *
 ןוזעומה *רבהל דץהוימה ריהמה *
 חש 44 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 ב 0

 תמלשה תועצמאב ירוקמה עטקה תא

 .וז רחא וזב ,תורסחה תויתואה
 םייניבה תביטח ינבל חמיאתמ תינכתה *

 .ןוכיתה רפסה תיבו
 (תולגנאב) הרומל ךירדמב הוולמ תינכתה
 .שמתשמל ךירדמבו
 וודעומה יובהל דחוימת ריחמת *

 ח/'ש 54 - ףיכ| םיבשחמ לש בשחוממח

 0 תועלזל - ה

 תוכה : תילגנאב םינושאר םידעצ *
 .תונושאר םילימו תויתואה
 םיקחשמ ןווגמב שומיש השענ הדמולב *

 תויסיסב תויונמוימ חתפל ידכ תויוליעפו

 .תילגנאב
 6-9 סייאליגל המיאתמ הדמולה *
 ןודעומה ירבחל דחוימה ריתמת *
 ח/'0 44 - ו םיבשחמ לש בשחוממה

- > 

 ו א הס[ 0 0 . :הוחוו 5

 1 0 2 ן₪

 .םימולשת ינשב

 0 ה ה

 סיקחשמ םהבו ,םינוטילקת תרדס *

 .םיתש םיאשונ לוגרתל
 םינוש םהו ,תחא תינבת םיקחשמה לכל *

 תומרבו םילגרתמ סהש אשונב המ הז

 .םהלש ישוקה
 םיחמומ תווצ ידיב ורבוח םיקחשמה *

 ס"היבב תילגנאו תירבע ,ןובשח תארוהל

 .ידוסיה
 םיעיפומה םיקחשמה לע ףסונב *
 וא ריעצ) שמתשמה םג לוכי ןוטילקתב
 םישדח םיקחשמ ומצעב רוציל (רגובמ
 חוני לק םיקחשמ ללוחמ תועצמאב
 .שומישל
 :סיאבה םיאשונב סינוטילקת םימייק *
 ןושל (ג .ו-ד ןובשח (ב ג-א ןובשח (א
 תילגנא (ד
 הכרדה תרבוחב הוולמ ןוטילקתה
 .תטרופמ
 ןודעומה ירבחל דחולמה ריחמה *
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 .(תונזוחא תועדו - תה הבישח חתותיפל תידוחיי הדמול *

 ןישוק תומר יפ לע תגרודמ ,תיטמתמ
 יג התיכמ לחה םידליל תודעוימ תודמולה *
 ימייסמב הלכו ,(תוכומנה ישוקה תוגרד)

 ₪ 54- ף*כ] םיבשחמ לש בשחוממה
 םוחתב םילימ תלגרתמו תדמלמ הדמולה * ה .ןוטילקת לכל

 החפשמהו תיבה



 טירה לשל - הקהל

 ךות ,דמולה טובור לע תרפסמ הנכותה *
 וללכ תא ,םירויאו היצמינאב שומיש
 ךרדב םסינוכנה תוגהנתהה
 רבעמב ,הלילב,ריעל צוחמו ריעב ,תמוצב
 .המודכו הגוח סינוכמ דיל,הייצחה
 .4 ליגמ לחה םידליל המיאתמ הנכתה *
 ןוזעומה יובתל דחוי'מת ריחמהת *
 ח''ש 44 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 - (תונורחא תועידי - תעדמול)

 דליל הריבסמ המיסקמו השיגר הנכות *
 .םלועל םידלי םיאב דציכ
 םירוצעמ לע תורבגתהל הלקו המיענ ךרד
 אשונב םהירוהל םידלי ןיב םימוסחמו
 .הז ןידעו שיגר
 .הלעמו 5 ליגמ םידליל המיאתמ הנכותה *
 ןודעומה יובתל דחוימה ריחמה *
 חי!ש 44 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 ב

 ה בשחמ יקחשמ ל

 תושמהב הוולמה הרוובו הלק ךרדב
 ,דעצ רחא דעצ הנכותה הליבומ ,םירויצו
 תודוסי לש האלמ הנבהל דע דמולה תא
 םה םידמלנה םיאשונה .םיבשחמה תונכית
 תמאב בשחמה דציכ. ,םתירוגלאה גשומ .
 אלמומ .קיסייבה תפש תודוסי דומיל ,לעופ
 .םירגובמלו רשע ליגמ םידליל
 ןודעומה ?ובחל דהוימה ריתמה *

 חיש 44 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממו

 (מ''עב ו תרבח)

 ,ידממ-תלת יגטרטסא הלועפ קחשמ *
 תורטמה ;ידיתע ברק סוטמ םיליעפמ ובש
 יתב ,הפועת תודש תוללוכ תויגטרטסאה
 .רשק יוכרמו תשורח
 ידכ ךות .רתויב תוירגתא ןה תומישמה *
 סע םידדומתמ ,תורטמה רבעל הסיט
 .ביואה לש טוריי יסוטמ
 ,תוימלוע ללכ תופמ 8 ללוכ קחשמה >*
 תורטמה .תורהנו םייא ,תושבי תוראתמה
 תוללוצ ,תוינא ,םיקנט :תוללוכ תוענוממה
 .הירליטראו
 ןודעומה יובחל דחוימת ריהמ *
 .ח''ש 64 -ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 ,רוזמרב :

 - יט . *ב - - 0 ₪ ₪ ז\*
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 ' טיב תבשחמ תרבק

 לש תויוכזה תא השכר תבשחמ תרבח
 סיעודיהו םסיבוטה םירוטלומיסהמ דחא
 ש16- תרבח לש הסיטה רוטלומיס - רתויב
 תירבעב ארקנה ,ה1, אס גזזסא
 .ברק סיייט
 ,תירבעב בותכה ,הסיטה ךירדמ תרזעב *
 תא שמחל ,המישמ רוחבל רשפא
 .אירמהלו סוטמה

 ןנובתהל ,ראשה ןיב ,תרשפאמ הנכותה *
 םסינועשה לכ תא תוארל ,םינוויכה לכל
 רוחשל ,תילאיר הגוצתב םינווחמהו
 הפמב ןנובתהל ,םיליט דגנ םיעצמא
 .חתונצלו
 ןוזעומת ירבחל דחו'מה רויהמה *
 .חייש 84 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 םי'תרא ו 0

 הכז ;ונימב דחוימ היצלומיס קחשמ *

 .רתויב הבוטה היצלומיסכ םינוש םיסרפל
 'ז התיכמ םידליל סיאתמ קחשמה *
 סהלש תילגנאה סא ,'ו התיכל וא) הלעמו
 .(הבוט
 אורקל רשפא תאז הנכות לע הריקס *
 לש ןושארה ןויליגב הנכות תריקס רודמב
 .ףיכו םיבשחמ
 ןוזעומה ירבחל דחוימה ריתמה *

 110 - ףיכו םיבשחמ לש גשחוממה
 דומצ ר'חמה ןסימולשת ינשב | חי'ש

 .(5 * חש 2.25) גיציח רלודה רעשל
 .שדוחכ - תקפסה ןמו*

 | ה ל

 ,הריהמ ייתורשעתהייל היצלומיס קחשמ *
 10 ינב םיפתתשמ 4-2-ל דעוימ קחשמה
 ןקחשה תא סינכמ קחשמה .הלעמו
 .ייבהזל הלהבהיי תפוקת לש הריוואל
 דיל יא לע קחשמה תא םסיליחתמ *
 בהז הרכמו ףסכ םוכס םע ,הילרטסוא
 סיבצחמ תורכלךירצ קחשמה ךלהמב .ןטק
 סינבמ רוכמלו תונקל ,יאה תמדאב סינוש
 לע טלתשהלו ,יאב םימייקה תודסומו
 .םיפסונ היירכ יבברמ
 הרוצב םידבוע רוכשל דומלל ךירצ ,ןכ ומכ
 תסרובב םיבצחמ רוכמל ,המכח
 עציהה יקוחב תובשחתה ךות ,םיבצחמה
 סידדושו םיחצור ינפמ ןנוגתהל ,שוקיבהו
 ..דועו ,דועו ,דועו ,עבטה ינתיא ינפמ ...םגו
 ןוזעומת יובחל דחוימה ריתמה *
 .ח''ש 36 - ףיכו ם'בשחמ לש בשחוממה

 | (םיעב ל תבשחמ 5

 ידממ-תלת תואקתפרה קחשמ *
 זונגה רצואב תוכזל ידכ ;םי-תולוצמב
 .תוזירזו הבשחמ השורד ,םייחב ראשיהלו
 .םיידממ-תלת םירדח 100 שי קחשמב *
 עיגהל ידכב.ומצע ינפב רגתא אוה רדח לכ
 בהזה יליטמ תא רתאל שי ,ףסכנה ןומטמל
 לולסמב תומדקתהה תא בטיה ןנכתלו
 תדחוימ קחשמב הקיפוגה* .ידממ-תלת
 .הנימב
 ןודעומה ירבחל דחוימה ר'חמה *
 .חי'ש 64 -ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 (היפטא ץ ףגה)

 עדי יאשונב בשחוממ היווירט קחשמ *

 9 ינב םיפתתשמ 4-1-ל דעוימ ;יללכ
 .הלעמו
 ףסכ םוכס לע רמהמ ףתתשמ לכ *

 .ולש עדיה תועצמאב
 תולאש יפלא שי קחשמה לש רגאמב *
 .(םינוש םיאשונ 32-ב)
 .ישוק תומר עבראל תוקלוחמ תולאשה *
 ידליל המיאממ הכומנה ישוקה תמר
 רפסה-יתב לש תוהובגה תותיכה
 םיאמדקאל - ההובגה המרהו ,םיידוסיה
 .םייפיצפס םימוחתב םיחמתמל וא
 ןודעומה ירבחל דתוימת ריחמה *

 .חי'ש 36 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 תנו תועיזי - 5

 חותיפל תונוש תומרב תויוליעפ ןווגימ *
 לש תומאתה :תיוטמוכיספה תלוכיה
 .דועו םילזפ ,תורוצ
 ןווגימ תללוכו רתויב הנהמ הדמולה *
 .תויצמיגאו םירויצ
 .9 דע 4 ליגמ סידליל למומ *
 ןוזעומה *ובחל דחוימה ריחמה *
 ח/!ש 44 - כו םיבשחמ לש בשחוממה

 ו תי ושל רה

 תרבחב חתופ הבישחה קחשמ *
 סגרות לעפמה .תירבח תוצראב טסרבנאס

 לע לארשיב סידומילה תוינכתל םאתוהו
 .תיכוניח היגולונכטל זכרמה יחמומ ידי
 שומיש ךות רוצוי ספ ןנכתל קחשמה לע *
 .וינפל תוגצומה תונוכמב
 לש תויגטרטסא ,הבישח חתפמ קחשמה

 .ןתקידבו תורעשה תאלעה ,היעבה חותינ
 הלעמו 7 ינבל דעוימו קתרמ קחשמה *

 "6 ו; אש
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 .תוצובקב
 תועצהו הכרדה יפד םיפרוצמ קחשמל *
 .תויוליעפל
 ןודעומה ירבחל דחהוימה ריחמה *
 חייש 54 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 7 נ'הרא א הזו קוו

 חותיפ תרשפאמה תידוחיי הנכות *

 תונכתב עדי אלל םידחוימ סימושיי

 רשפאש (ת405) םיסיטרכ תרצוי הנכותה *
 .סינותנ סיסבב ומכ ,םהיניב רשקל
 ידי לע םישענ התלעפהו הנכותה לוהינ *
 סלדוגש םיביטקארטניא י"םירותפנכ"
 .שמתשמה ידי לע םיעבקנ םמוקימו
 תחתופמ ורקמ תפש שי הנכותל *
 חותיפ תרשפאמ איהו ,(ת 781א)
 .דואמ םימדקתמ םימושיי
 הדובעל דוחייב המיאתמ הנכותה *

 םידחוימ םימושיי חותיפלו ,רפס-יתבב
 .רפסה תיבבו תיבב שומושל
 בשחמ לכב 11עק6084-ה םע דובעל ןתינ *
 קסידב ךרוצ ןיא .512א יוצר ,(ק6) ישיא
 הז ןיא ךא ינועבצ ךסמל ןורתי שי ;חישק

 .יחרכה

 ןודעומה יובחל דהוימת ריחמת *

 ריתמה) - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה
 (5* ח''ש 2.25 גיצ'ח רלודח רעשל דומצ
 .םימולשת ינשב תיזש 9

 ,.שדוחכ - תקפסח 3 ₪

 (מ'עב תנשחמ תובח

 דחא לכל םירשפאמ תבשחמ יטרס *
 ומכ ,(השפנה) היצמינא יטוס רוציל
 יקחשמבו היויוולטב סיגצומה סיטרסה
 .םימכחותמה בשחמה
 - םיליכמ תבשחמ יטרס *
 תירבעה הפשב חיצמיגא ללוחמ .1
 - ראשה ןיב ,רשפאמ
 ;ןוימדה יפ לע תויומד רוציל *
 ;ךסמח לע תויומדה תא עינהל *
 ;םיטרסהו םירוצח לכ תא רומשל *
 .טוסב תוניגנמ בלשל *
 דומלל רשפא התרועבש ,דומיל תרבוח .2
 ללוחמש תויורשפאה לכ תא לצנל
 .ונתושרל דימעמ היצמינאהו הקיפרגה
 תישענ תבשחמ יטוסב תוליעפה לכ
 .תונווגמ תומישמהו ,תינתלעפ הטישב
 ןוזעומת ירבחל דחוימה ריתהמת *
 .ח''ש 59 - ךיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 רשא

 = תונבתכ דומיל להו /חוממ תכר
 (מי'עב תבשחמ תרבח)

 ,תילגנאהו תירבעה הפשב תונבתכ סרוק *
 ן1מאו-ז6 יבשחמל
 תרבוח ,הנכות :תללוכ סרוקה תכרעמ *
 .םילילמתו הכרדה
 דומיל תועש 12-כ ירחאש ,ךכ יוגב סרוקה *
 לכב בשחמה לע קתקתל רשפא רבכ ,ימצע
 .תועבצאה 0
 תמר לש הקידב רשפאמו גרודמ דומילה *
 .בלש לכב עדיה
 ווזעומת י'ובחל דהחוי'מה ריחמת *
 .ח''ש 59 - ףיכ| םיבשחמ לש בשחוממה

 (םינויכ תיבה

 !בשחמ לכל הבוח תנכות *
 יגוס תוושע הקנמו ההזמ הנכותה *
 .םיסוריו
 הכרדהה תובוחו הלעפהה תודוקפ *
 .תירבעב תובותכ
 ןוזעומת יובחל דהו'מהת רי'חמה *

 109 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה
 .םימולשת ינשב חש

 (ימע-דוח תאצוח)

 אוהו ישיאה בשחמה תרכהל דעונ רפסה *
 .בשחמב סדקומ עדי ירטחל סיאתמ
 תשיכרל הריהמ ךרד עיצמ רפסה *
 שומישב ימצע ןוחטיבו הדובע תונמוימ
 = .(0)ישיא בשתמב
 בשחמ ליעפמש ימ לכל הבוח רפס והו *
 .הנושארל ,ישיא
 ןוזדעומת ירבחל דחו'מת ריחמה *
 .חייש 32 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 | קי תאצוח)

 בשחמב םישמתשמה לכל ישומיש רפס *

 ןישיאה
 תואמגודו טרופמ רבסה שי רפסב *

 ללוכ ,הלעפתה תכרעמ תודוקפ לש תוישעמ

 .תומדוק תואסרג
 ימל םג ןבומ אוחו תוטשפב בותכ רפסה *
 .תונכתב קסוע וניאש
 .בשחמה דצל חבוח רפס וה *
 וודעומה יובחל דהוימת ריחמה *
 .(תונורחא תועידי |  .ח"ש 27 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממה

 .ס טסה תרושקתה תנכות תא
 תרושקתה תנכות לש תונוכתה
 גויח ידי לע רשק תריצי *
 תסנכנ תרודשתל תייטמוטוא חבושת *
 םיצבק לש הטילקו רוגיש *
 ןופלט ירפסמ תיירפס לוחינ *
 תועדוה תכירע *
 תשיואמ אל תיטמזטוא הלועב *
 תיתודידיו הטושפ חלעפה *

 77777777 7 ו1(/11 דחומ עצבמ 1-
 .םנלחב תישילש לבקו תונכות יתש חנק ;

 זלומה לש תונכות יתש שכורה לכ
 תישילש הנכות לבקי תיכונ*ח חיגולונכטל
 וא תיכוניח היגולונכיטל זכרמה לש) םניחב

 לש תונכות יתש שכורה לכ
 8 תישילש הנכות לבקי תונזוחא

 (ץמע-דוח ה

 ידומילב ליחתמש ימ לכל דעונ רפסה *
 ךיא תעדלו בורקמ וריכהל ןיינועמו ,בשחמ
 .וב שמתשהל
 סידמולה סידימלתל סג דעוימ רפסה *
 .תורגבל
 בשחמה תרכה :םיקלח השולש שי רפסב *
 תונכתו ,05 הלעפהה תכרעמ ,ישיאה
 .לוגרת טקסיד ףרוצמ רפסל .קיסייב
 ןודעומה יורבתל ךהוימת ריהמה
 .ח"ש 44 - ףיכו םיבשחמ לש בשחוממת

 ו 7 וככל רוה

 - ו
 הא 8 : יש

: 

 :תונוכתה
 כיד וימאות וא גאו יבשחמל סייטרכ יצח *

 וא

 דע) םייטרדנטס סינקת יפ לע םיבצק *
5 2400) 
 .1 צץמפ אגד קז 5 תודוקפ סאות *
 ךסאט/קזת 55 גוית תוטישב ךמות *
 יטמוטוא הנעמו יטמוטוא גויח *

 האפ םא/0א101א4ד'5 ץלאל ןתינ *
 וסטה

 תויברוגיפנוק 28 תרדגהל תורשפא *
 טנירפה לע לוקמר ללוכ *
 ןופלטל רוביחל גלפ *
 ןודעומת *ובחל דחוי'מה רי'המה *
 439 - ףיכו| םיבשחמ לש בשחוממה
 דומצ רל"חמה) .םימולשת ינשב ח"ש
 6.5 = חיש 2.25 גיציח רלודח רעטל
 םניח לבקמ ,םזומת תא שכורח לכ !1

, 
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 תילגת תרדט

 יועיאה בועהלמל

 רעש לש רמושה ינא !רוצעיי -

 רותפל ךילע ,רובעל ידכ .הריטה

 .. תודיח 3

 .ןלמח קוח הדמולה תחתפנ ךכ

 לש הרדס שי הדיח לכב

 סהירותחאמש | םירפסמ

 ךירצ דימלתה .קוח "רתתסמ"

 ךכ םשל .קוח ותוא והמ תולגל

 ינימ לכ רעשל לוכי אוה

 סא תקדוב הנכותהו תורעשה

 קוחל תומיאתמ תורעשהה

 .שקובמה

 ןה ןתקידבו תורעשהה תאלעה

 הדמולב תוירקיעה תויולועפה

 הדמולב שמתשמה .ץלמה קוח

 ,הנהמ תיקחשמ היווחב הסנתמ

 תא חתפמ אוה ךכ ידכ ןותו

 תיתרוקיבה הבישחה תלוכי

 ןמ תחא איה ךלמת קוח

 תרדסב תויטמתמה תודמולה

 היגולונכטל וכרמהש ,תילגת

 7 ינבל עיצמ (חייטמ) תיכוניח

 .(םירגובמו רעונ ללוכ) הלעמו

 תרשעהל ודעונ הלא תודזמול

 ,םידימלתה לש םהיתועידי

 ,תיבב הנהמ קחשמ לש ךרדב

 םג ןהב שמתשהל רשפאו

 .התיכב דומילה תעשב

 םג תכייש תילגת תרודסל

 .ם'ובשת תר'ט הדמולה

 סיאשונ ?נשב תקסוע וז הדמול

 םירבש לש רדסה :םייטמתמ

 םירפסמה תופיפצו ,םיטושפ

 ושפא םירבש ינש לכ ןיב)

 תורטמ ןיב .(ןסונ רבש אוצמל

 לש תונמוימ תיינקה - קחשמה

 תיינקה ןכו ,יוזיחו חותינ

 תונורתפ המכ ונכתייש ןורקיעה

 תרחא הדמול .תחא היעבל

 תאוקנ ח"טמב החתופש

 .ןובשחב םיאנש םיקחשמ

 ןובשח יקחשמ שי וז הדמולב

 םימיאתמ סהו ,םינזש םיאשונב

 תנש לכ לש םידומילה תינכתל

 תא תללוכ וז הדמול .דומיל

 םיקחשמ תשולש םיקחשמה

 .דחא וקב העבראו

 סוחתב תרחא | הדמול

 תוזי'ח איה הקיטמתמה

 לע תדחוימ הבתכ .םילכמ

 דומעב אורקל רשפא וז הדמול

 .הזה ןויליגב

 םסיבשחמ לש 1 'סמ ןויליגב

 הדמולה תא ונגצה ,ףיכו

 ותואל המיאתמה ,לעפמה

 סידומילה תוינכתמ קלח

 ,בוביסהו תיווזה אשונב קסועה

 .הירטמואיגה ירועיש תרגסמב

 ספ ןנכתל סידמול וז הדמולב

 תונוכמב שומיש ךות ,רוציי

 .ונתושרל תודמועה

 לעפמה ,ךלמה קוח תודמולה

 ידי לע וחתופ סילכמ תודיחו

 הרבח - 5עאמ0א5ד תרבח

 תויתוכיא תודמול חותיפל

 ומגרות ןהו -  ב"הראב

 םידומילה תינכתל ומאתוהו

 תווצ ידי לע  לארשיב

 .חייטמ לש חקיטמתמה

 תרדס תא ויכמ רבכש ימ

 תודמולח תועצמאב תילגת

 תוסנתהל ןמזומ ,תויטמתמה

 ,תילגנאב - תורחא תודמולב

 .ארקנח תנבהכו ןושלב ןכו

 תונכות סג חעיצמ תילגת

 רשא ,בשחמ ימושייל

 םע תורכיה תכרענ ןתועצמאב

 ןכו ,וימאותו 18%1-ק6 יבשחמ

 ןחבטש ,יייאטוז םלועיי לש תונכות

 סיקוחח תא תולגל רשפא

 לש ךרדב ,םסלוע ותואב סילעופה
 לש תודמולח לכ .הייעטו יוסינ

 הלעפהל תודעוימ תילגת

 ז18א-26 םיישיא םיבשחמב

 ןתוא שוכרל ןתינ .םהימאותו

 ,5.25," וא 3.5" םינוטילקת

 וא הכרדה ירפס שי ןלוכלו

 .הכרדה תורבוח

 ושידח םיטדכ
7 

 קושל האיצוה ,טנדירט תרבח

 50קמא- יכסמל שדח סיטרכ

 לגוסמ שדחה סיטרכה . 4

 היצולוזרב םיעבצ 256-ל עיגהל

 ןורכיז לעב אוהו ,1024%768 לש

 וניא סיטרכה לש וריחמ .1א1 לש

 לש ריחמהמ חברחב הובג

 .ליגר %0-50728 4 סיטרכ

 הלח תונורחחאה םינשח רשעב

 םיכסמב המוצע תומדקתה

 .םיישיא םיבשחמל םימיאתמה

 אורקל רשפא וז תומדקתה לע

 ךסמה הבתכב ,חז ןויליגב

 דעצ אוה שדחה סיטרכה ,חלוע

 אוהו ,וז תומדקתהב ףסונ

 ,םיישיאה םיבשחמה תא רפשמ

 .תיסחי ,םילוז םיריחמב

0 - 6-0 

-- -*6 < 



 קווישל ק6+ תויונחה תשר

 לע תחוודמ ,הנכותו םיבשחמ

 רפסמב תיתועמשמ היילע

 תויונחה תא ודקפש ,םינוקה

 םג .צרפמב המחלמה תפוקתב

 ורהימ סישנאח בורש סימיב

 ,הכשחה תדר סע סהיתבל

 תויונחל םיבר םישנא ועיגה

 ועיגה ,ללכ ךרדב .דויצ ושכרו

 .םהידליל דויצ ונקש תוחפשמ

 תונכותמ לחה ,שיש המ לכ ונק

 סינוש םיקחשמ ךרד ,דומילל

 סיבשחמל - רקיעב ילואו - דעו

 ,הדיעמ וז הדבוע .הוולנ דויצו

 לע ,רחא רבד לוכמ רתוי ילוא

 ןמזב ונתוא קיסעהש המ

 .המחלמה

 [= ד וה הרשה מאה הנ א -שה = דש רבה המשחה ל שהיה אם

 חוט ןוקית
 ם-- הנ שב םיבש הנכם השש 2 ששב

 סדוקה ןויליגב תושדחה דומעב
 םג שי" חעידיב תועט חלפנ
 א6 א לש חיצולוזרה .ייא0 א

 ךכל .ףסונ לבא ,ו(ג4-ל חחו

 . םיעבצ 256 תרשפאמ איח

| 

 1024768 לש היצולוזרב

 םיטיב 16) םיעבצ 65536-)

 לש היצולוזרב (לסקיפל

0 

 .תועטה לע םירעטצמ ונחנא

 האיצוה ,דנברזווב תובח

 ךאפ - שדח רצומ הלא םימיב

 אמח ?ץתזאז 5עסק

 שומישל , וש גאזסא

 זמ - הנכותה םע 06 יבשחמב

 תועצמאב .אטא ץאזאד 507

 סיפדהל רשפא שדחה רצומה

 םיבתכמ ריינ יבג לע טסקט

 הנכותה תרועב םיקיפמש

 ריינל תומאות תופטעמ רוצילו

 הכרבה יסיטרכל וא םיבתכמה

 השדחה הנכותה .וננכותש

 תא תולקב עצבל תעייסמ

 אלפ אל .ללמח תאו הקיפרגח

 םשב תארקנ איהש

 (רבח) ססאןיהזצאסא

33 2 >- 

 רבכעה תא ויזהל ךל השק
 רבכעה זהיוצוה הדוקנל קוידב

 זקלחתמ

 לש שדח רצומ ,טאאו
 ווסאס 700008  תרבח
 תא רותפי ילוא ,5צ ד5
 אוהח ואסזנ5מ .ךיתויעב

 לש לדוגב תיכוכו חטשמ

 ןותנ אוהו ,(ךרעב) מ"יס 0

 ולוכ ןקתמה .תוגסמ ךןותב

 רשאמ סוקמ תוחפ ספות

 אוח .ובכע לש ליגר חטשמ

 דבועו %5-232 סיטרכל קוקז

 .\אאכס\5 3 תנכות סע

 ןתינ ךסמה לעש ןמסה תא

 עבצא לש הקלחה ידי לע זיזהל

 הציחל .תיכוכזה חטשמ יבג לע

 תמיוסמ הדוקנב תיכוכזה לע

 .רבכעה רותפכ לע הציחלל הווש

 אצמנ א/!ס58 לש תרגסמב

 אוהו ,תונכתל ןתינש רותפכ

 יעצמאה רותפכל ליבקמ

 .ליגרה רבכעב

0 

(6> 

 ו

 וגייד-ןט ןמרכ
 ו
 תרדסל השדח הסרג האצי

 לש תירלופופה םיקחשמה

 םלועב ןכיה - דנברדורב תרבח

 הסרגב זוגייד-ןס ןמרכ תאצמנ

 ,חקיפרגב רכינ רופיש שי וז

 קחשל ידכ .רקי הריחמ סלוא

 בשחמ תוחפל שורז קחשמב

 ,640א לעב 10-או1*> 6

 6א18 תוחפלו 704 סיטרכ

 .חישקח קסידב יונפ סוקמ

0 
 ו
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 (6 דומעמ ךשמה)

 ונאו רתוי הקימעמ הרוצב היעבב
 איהו ,אשונב הבתכ ןיכהל םינווכתמ
 .םיבורקה תונויליגהמ דחאב םסרופת
 ןמו רבעש ונל הארנ - ןולימה תייעב יבגל
 ונינפ אל ןכלו הנכותה תא תינק זאמ בר
 .ותבוגת תא לבקל תנמ לע ןרציל
 לא ונינפ - ייתבשחמ רעשיי הנכותה יבגל
 ןייצ אוהו תבשחמ תרבח להנמ ,םדק ינד
 :הלאה םירבדה תא ונינפב
 היולג תפרוצמ תבשחמ לש הנכות לכל (א
 הנקמ איהו הרבחה לא חולשל שיש
 .םישדוח המכ ךשמל הנכותה לע תוירחא
 חמשתו םינופלטל הנוע הרבחה (ב
 תא קודבל ןכו טקסידה תא ךל ףילחהל
 .תולקתל תוביסה
 םיפסונ םירקמ לע ךממ עומשל חמשנ ונא
 תנמ לע םירחא םיארוקל וא ךל ורקש
 תרכמנש הנכותה תוכיא תא רפשל לכונש

 וטל

 הכרבב

 ףייכו םיבשחמ תכרועמ

 ךתורשל החמומה

 !הבר הכרב
 ,תוניינעמה תורבוחה לע םכל הדומ ינא
 הכרב) ךוניחה תירקב דיל דימ תורבועש
 לש תויעב תרבוחב ןיאש הו לע תדחוימ
 םג ,םינוחריו תורבוחב רידנ הז .תועינצ
 .(! הבר הדות הז לעו םייעוצקמ
 :תספדמה יבגל תולאש יל שי

 תא חכושו בשחמה תא הבכמ ינאשכ .1
 םייתש-הקז ירחא ,תקלוד תספדמה
 יתאצמ אל !דבל םדקתהל ליחתמ ריינה
 .הזל רבסה
 תיווזב ייספתני ריינה ,םסימעפ חברה .2
 רשאכ ,ןדל ףד ןיב רוביחב תרצונש

 םיפדה לש תצחלמל העיגמ וזח הדוקנה

 אלו סיטנטפ ינימ לכ יתיסינ .לילגח לא

 !היעבח תא רותפל יתחלצה
 ידכ אוססמ א141₪ בצמב אצמנ ינאשכ .3
 הציחלב הבוגת ןיא - םילילמתב דובעל
 הרוח רבוע ינאשכ קרו 58177 לע

)- 

 זעודמ .הבוגת שי אוססמ 60 80-ל

 ,הכרבבו הדותב

 ןטק לאוי

 !בר םולש לאויל

 דעוימ ןותיעה .תוכרבה לע ךל םידומ ונא
 ונא ןכלו רעונ ינבל רקיעבו לארשי םע לכל

 .תמלוה המר לע רומשל םילדתשמ
 ,ונלש ישארה ךירדמל ורבעוה ךיתולאש
 ןבתיי ,םיקיודמ םיטרפ רסוחמ ךא

 ונא .תקפסמ היהת אל ונתבושתש
 לבקל תנמ לע ןוציל תונפל םיצילממ
 .רתוי תוכמסומ תובושת
 תספדמה ןיב רשקה קותינ םעש ןכתיי .1
 תספדמה ,(בשחמה יוביכ םע) בשחמל
 הבוגתה ןמו יבגל .ירוקמה הבצמל תרזוח

 .תספדמ לכב הנוש רבדהו רבסה ונל ןיא
 בקע תובר םימעפ תמרגנ תאז העפות .2

 רוינהש םג ןכתיי .(םיריעז וליפא) םיכולכל
 ונאש וא העורג תוכיאב אוה ךתושרבש

 איה תפסונ תירשפא הביסו .יוארכ לפוטמ
 .הדבעמ תקידב תבייחמה תינכמ הלקת
 דבעמל - דואמ תיפיבפס הלאשה .3
 ונתורשפאב ןיא ןכלו - םיוסמ םולילמת

 .ךל תונעל

 הכרבב
 ףייכו םיבשחמ תכרעמ

. - ₪ 

 : א 5 9% .

 ףיכו םיבשחמ דובכל
 לדגמב היהש סנכהמ דואמ יתונהנ .א

 .םיסנכ הברה דוע ויהיש הווקאו קמעה
 ,םדומה לע םיטרפ רתוו לבקל שקבא .ב
 לבקל רשפא ךיאו החישה תולע המ :ןוגכ

 רשפאש םירחא םישנא לש תואמסיס
 זםתא רשקתהל

 הדותב
 רעיוש יעור

 יעורל
 תאו ךבתכמ תא לבקל דואמ ונחמש

 .וילא תפרוצמה הנכותה
 עוגנ ונילא תחלששש טקסידה ,ונרעצל
 .וב לפסל ונתורשפאב ןיאו םיסוריווב
 ןודעומה תרגסמב ,ךל עיצהל םילוכי ונא
 ,סוריוו-יטנא תנכות שוכרל ,בשחוממה

 .ותוא הקנתו סוריווה תא ההזת איהו
 לעב לכל הבוח איה תאוכ הנכות
 .םיבשחמ
 :תורחאה ךיתולאש יבגל
 תושענ ,םדומה תועצמאב תוחישה סא *
 רחא ןופלט וק לא ךלש ןופלטה וקמ

 סאתהב ,הליגר איה תולעה ,(ן"לנ)
 סא .תרשקתה וילאש ןופלטה רפסמל
 וא טנארשי :ןוגכ ,תשר לש יונמ חתא

 ללכ ךרדב היהת החישה ,בהז-קוב
 תשר לש יונמ תויהל ידכש ןבומ .תימוקמ
 .םיוסמ םולשת סלשל ךירצ
 ונא ,צראב 35 לש םינופלט יבגל *
 בורקה ןויליגב תטרופמ המישר םסרפנ
 .ףיכו םיבשחמ לש

 ןודעומ לש םיאבה םיסנכב תוארתהל

 !!!ףיכו םיבשחמ

 ףיכו םיבשחמ :לא
 :תונכות יתש לע עדימ שקבמ ינא
 צבוק לכב דוק תליתשל הנכות (1
 תונכות הדירומו הלעמ רשא הנכות (2

 .ןורכיז תונכוש

 ,ןמסיו בקעי

 ןנח-לת

 בקעי :לא

 אוצמל לכות ,הנושארה ךתשקבל רשקב
 ןויליגב ,הז אשונב םיקסועה םירמאמ ינש
 ךתשקב יבגל .ףיכו םיבשחמ לש ינשה
 וודמב ,הז ןויליגב הבתכ האר - היינשה
 תועצומה תונכותה .בשחמת ?כבנב
 ירבח תושרל ודמעיו וצפוי תווחאו

 תיירפס תרגסמב ,בשחוממה ןודעומה
 .תירוביצה הנכותה

 הכרבב

 ףננכו םיבשחמ תכרעמ
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 :אבה ןויליגב
 תו'ווחו םימשר *

 | םיבשחמ תבורעתמ

 תימואלניב

 ימ-ינאו בוקה *
 ןימב טלוש

 יוציכ- ךווע תונכת *
 טולקל (601(ו0ח)
 תיולקמהמ םינותנ

 םיעובקה םירודמה *

 | ..,דועו ...דועו
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 ידמ ןותיעה תא לבקתו "ףיכו
 ןתיב תווישי םיי'שדוה ₪

 תיירפס תוחנה ,תועצה לש עפשמ הנהת ךכל ףסונב 8
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 ףיכו ם'בשחמ
 םעיחא תרבח
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 גוסמ בשחמ יתושרב
 .. ןורכז לדוג
 (לודג/ןטק בשחמל) םי/ןנוכה גוס
 (אל/ןכ) חישק קסיד
 (רתוימה תא קוחמל) (אל/ןכ) תספדמ יתושרב

 .התרצותו תספדמה גוס

 -ל רקיעב בשחמב םישמתשמ יתיבב
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